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Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
view med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?

Idéer til 
noget vi skal 
skrive om! 
Hvis du/I har 
en god idé til 
en historie eller et emne, 
vi skal skrive om i PGU- 
avisen, så skriv, ring eller 
fortæl det til os på PGU´s 
Medielinje. Det kan være 
noget, du synes kunne 
være spændende at læse 
om, eller noget du gerne vil 
fortælle.

”SMØRET” viden
Fortæl os endelig hvis du 
hører, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller ude i 
den vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)
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Man bliver aldrig for 
gammel til at lave en 
snemand :-)
På Nyvej nød de at der  
endelig var sne og det indbød 
da til at lave en snemand.

Nedenfor er et billede sendt til 
os fra Østrig - sikke en udsigt. 
Så vidt lyder det til at de har 
en fantastisk tur :-)

      



SMØR
KLATTEN ”SMØRET” viden

Her vil vi bringe små sjove, søde eller 
pudsige ting som er sagt, gjort eller  
oplevet i PGU - på værkstedet,  
derhjemme - eller i den vide verden! :-)

LAVET MANGE DUMME TING!
Oliver på medie er opfindsom med drillerier.
Som da han syntes at det kunne være sjovt 
at lade selen fra mediebussen hænge ud af 
døren og efterlade papir i håndtaget. Da det 
bliver påtalt er Olivers kommentar at han har 
lavet mange dumme ting igennem tiden i hvert 
fald 99 gange.
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HVILKEN TYPE ER DU? 

GENBRUG PÅ TOFTEVEJ!
Der er efterladt så mange ting i kælderen 
på Toftevej at der overvejes at starte en 
genbrugsbutik. På den måde vil det også give 
mulighed for pratikpladser - God ide :D

Elev Tina havde taget lækkert mad med på 
arbejde og i farten kunne hun ikke finde et 
låg der passede til bøtten og valgte et låg 
som åbenbart var lidt for lille.
Da Tina så skulle sætte maden på køl på 
arbejdet ser hun at tasken nu er fyldt med 
bearnaisesovs - surt show. Til frokost bliver 
der snakket om uheldet og der bliver forslået 
Tina næste gang bare at hælde maden  
direkte i tasken for så sparer hun opvasken 
af bøtten :) 

NY opfindelse:Madtaske

GENFUNDET FORSVUNDET 
TRØJE!
Elev Tina havde længe været frusteret over 
ikke at kunne finde sin yndlings trøje, den var 
pist væk. Tilfældigt var hun i genbrugsbutik-
ken sammen med vejleder for at finde ting til 
pratikværelset og spotter pludselig hendes 
trøje hængende på 
en bøjle i butikken. 
WHAAAAAAT Hvor-
dan er den havnet 
der? Det forbliver 
en gåde - Tina måtte 
betale 30 kr for at få 
sin trøje igen.

Kaspers kommentar 
til Marie en dag hvor 
hun under arbejdet 
snakker meget og 
er lidt højlydt ”jeg 
troede at du var den 
stille type, Marie” - 
Men der tog du fejl 
Kasper :D



Jeg synes det  har været fedt at være her på Medie-
værkstedet. På medie har jeg arbejdet med 
Photoshop, iMovie og en lille smule i Illustrator. 
Jeg har arbejdet i PowerPoint og på Office word -  
fun fun fun. Jeg håber på, at jeg kan komme til  
at bo her på PGU.  
 

Rikke, Jette og Andreas siger, at jeg er møde- 
stabil, og at jeg er god til at arbejde og  

at jeg fungerer godt socialt. 

Jeg vil i hvertfald gerne starte her på 
PGU. Jeg kan godt lide de menne-

sker der er her fordi de forstår mig 
bedre end stort set alle andre. 
Jeg føler også at ovre i huset at 
jeg kommer meget godt ud af det 
der. Det er en varm velkomst, 
når man kommer ind til de 
forskellige aktiviteter, dvs. idræt 
osv. og du er glad når du går fra 
dem igen - happy hppy happy.

Praktikant på medie Nicolai Thusgaard
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Nu har jeg været i PGU i snart 2 år. Jeg 
har været i kantinen det meste af tiden. 
Men har haft en del praktikker blandt 
andet på Defco, hos en bager i Løgten og 
senest har jeg været på Medielinjen.

Jeg ønskede at komme i praktik på Medie-
linjen på grund af jeg gerne ville blive  
bedre til at tage billeder og redigere  
billeder også. Det har været rigtigt  
spændende at være her.

Imens jeg har været på Medielinjen har jeg 
arbejdet med en større fotoopgave hvor vi 
skulle fotografere Michael som Drag Queen 
til en artikel. Vi skulle opstille et ”studie” 
med baggrund og lys. Efterfølgende skulle 
billederne sorteres og redigeres.

Men jeg har selvfølgelig også lavet andet - 
blandt andet taget dette SELFIE :-)

2 uger på medielinjen
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Hvordan er det lige med det 
der skudår?

Et skudår (366 dage) er én dag længere end et almin-
deligt år (365 dage).

Skudåret er indført for at regulere kalenderen, så den 
passer med Jordens rejse i sin bane omkring Solen.

Jorden er cirka 365,24 dage om at kredse rundt om 
Solen.

Året forlænges med én dag i slutningen af februar, 
hvor der altså i skudår ikke kun er 28 dage, men i 
stedet 29.

Reglerne for skudår er:

Det er skudår hvert 4. år, hvis årstallet er deleligt  
med 4.

Der er dog en undtagelse, så at det ikke er skudår, 
hvis årstallet OGSÅ er deleligt med 100.

Undtagelsen gælder IKKE, hvis årstallet OGSÅ er  
deleligt med 400. (Så er det alligevel skudår.)

Eksempler på skudår er derfor:

Årene 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016 .........

men også f.eks. årene 1600, 2000 og 2400 på grund af 
reglen om årstallet delt med 400.

Eksempler på år, hvor det på grund af undtagelsen 
omkring årstallet delt med 100 alligevel ikke er skudår, 
er derfor:

Årene 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 .........

Kilde: regneregler.dk
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Facts
Sjove facts Tankevækkende Facts

Det er umuligt for de fleste, at slikke på deres egen albue.

Politifolk i Indien får en højere løn, hvis de anlægger overskæg.

Nogle fiskearter – inklusive sild – kommunikerer vha. tarmluft 
(prutter)

Justin Bieber er lidt en ’mors dreng’ og hans mor er altid med på 
hans turneer.

Det er umuligt at sige “Good Eye Might” uden at lyde som en 
australier.

Alkohol løser ingen problemer, men det gør mælk heller ikke.

En 60 watts pære lyser, hvis man lægger den i mikroovnen – 
men pas på: Efterfølgende sprænges den.

En person bruger ca. 57 blade fra en rulle toiletpapir per dag.

Ifølge en legende skulle en hjælpsom drage have ”optegnet” Den 
Kinesiske Murs anlægsrute for arbejderne.

Barack Obama samler på Spiderman og Conan the Barabari-
an-tegneserier.

Penge gør dig ikke lykkelig, men det er mere behageligt at 
græde i en Mercedes end på en cykel.

Hvis alle i Kina pruttede på samme tid, ville det lave et hul i 
Ozonlaget så stort om Grønland!

Der er flere mennesker, der bliver dræbt af faldende  
kokosnødder end af hajbid.

Anatidaephobia er det engelske ord for ’frygten for at du, lige 
meget hvor du befinder dig, bliver overvåget/betragtet af en 

and’.

I Japan har de firkantede vandmeloner, fordi vandmeloners 
naturlige runde form ikke passer godt nok i et køleskab!

Vindruer eksploderer, når de får en tur i mikroovnen.

Ens øjne er lige store, fra man bliver født, til man dør.

Paraplyen blev oprindeligt opfundet for at beskytte mod solen

Grundlæggerne af mærkerne Adidas og Puma er brødre.

Alle personer har hver deres unikke kropslugt, bortset fra 
enæggede tvillinger, der lugter ens.

Din næse kan huske 50.000 forskellige lugte.

H.C. Andersen var kendt for sine buketter og papirklip. Man 
mener, at han opfandt det danske flettede julehjerte.

I USA er der alene over 300.000 fast food restauranter.

Mandskabet på Titanic modtog 6 advarsler om isbjerge i farvan-
det, inden ulykken indtraf. I dag er der generelt flere isbjerge i 
Nordatlanten end der var i 1912, da Titanic sank. Dette skyldes 

primært den globale opvarmning.

Når en måned starter en søndag, falder d. 13. altid på en fredag.

Michael Jackson bar ofte et sort armbånd for at minde folk om 
børns lidelser rundt om i verden.

Det olympiske løb med faklen fra sted til sted blev ikke  
opfundet af de gamle grækere, men derimod af nazisterne ved 

OL i Berlin i 1936.

American Airlines sparede engang 40.000 dollars på et år ved at 
skære én oliven væk pr. serveret salat ombord.

Det menneskelige øje ser 10 millioner farver.

Elvis købte sin første guitar som 11 årig. Han ville egentlig have 
haft en riffel, men hans mor overbeviste ham om at en guitar 

var bedre.

Et almindeligt stykke papir kan ikke foldes mere end 7 gange i 
træk.

(Prøv med et almindeligt A4 papir)

Citroner flyder i vand, men limefrugter synker.
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4 Personer:

4. Kyllinge filet
1. Pk. bacon
2. dl fløde el. madlavnings-
fløde
Ca. 1. Pk frisk pasta (Spinat 
eller natural)
1. Pose frosen spinat hvis du 
vælger natural pasta
Salt & peber
Karry

Evt. tilbehør:
Brød/Flutes
Kom evt. ost ind i kyllingen

Ingredienser

Start med at fjerne fedt fra 
kyllinge fileterne, hvis du 
synes det er nødvendigt

Kom lidt margarine på 
panden og steg

 kyllingerne

Kylling i svøb & pasta

Snor bacon omkring
 kyllingen
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Kom pastaen i kogende 
vand i ca. 2-3 minutter

Steg dem på en panden til 
baconen er sprød og

 kyllingerne gennemstegt

Når kyllingen er færdig 
tages de af og fløde hæl-

des i sammen med spinat 
(unlad spinat hvis du 
bruger spinat pasta)

Kom salt, peber &lidt 
karry i fløden. lad det små 
simre mens du koger din 

pasta

Hæld vandet fra pastaen 
og hæld fløde blandingen 

i gryden og rør rundt

Til venstre på tallerkenen 
er det spinat pasta og til 

højre er der natural pasta 
med spinat

9



SÅDAN ER JEG
Mit navn er Michael thoMas centio 
Bruun, jeg er 22 år.

jeg går på Medielinjen på pgu og jeg 
har en ”norMal” tilværelse, soM Man vil 
kalde det.

Men jeg er ikke den typiske unge Mand på 
22, jeg har adhd og er Meget krea-
tivt anlagt, jeg er en åBen person og jeg 
ligger ikke skjul på hveM jeg er, det har 
jeg gjort og det slog Mig næsten ihjel, så 
det er jeg stoppet Med. (^-^)

jeg har hoBByer soM  
syning, Maleri, lertøj  
og de fleste hånd- 
arBejdets ting.

jeg har også en  
lille saMling af  
Bjd dukker  
(Bjd= Ball jointed dolls) 
jeg har 7 indtil videre.

jeg går også op i  
noget soM hedder  
cosplay (costuMe  

play) hvor jeg helst syer Mine kostuMer  
selv, cosplay går kort fortalt ud på  
at klæde sig ud soM en af sine ynglings- 
karakterer fra videospil, filM, Bøger,  
tegneserier, tegnefilM osv... eller en  
figur du selv opfinder i din fantasi.

der er ikke nogle faste regler  
for hvad Man Må cosplaye, eller  
oM Man skal ligne den Man  
cosplayer, der er selvfølelig nogle  
der har den overBevisning og  
det skal de have lov til. det gode ved det  
hele er, at alle Må være Med.

Michael Thomas Centio Bruun.  
”Jeg elsker at være kreativ - skoene 
har jeg f.eks. dekoreret med simili-
sten og striber”.
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jeg er også drag Queen.
nogle ved hvad en drag Queen er, eller tror 
de ved det, andre gør ikke.

BegreBet drag Blive opfundet at WilliaM t, 
shakespeare haM selv - dengang Måtte kvin-
der ikke optræde i teateret, så alle roller var 
Mænd og det Blev så kaldt drag.

det er en kunstfroM, de Bedste drag Queens 
kan ligne en kvinde og du vil ikke kunne se det 
Med Mindre du ved det. [rupaul, carreMen, 
courtneyact, WillaM, alaska, violet, raja, 
alyssa, latrice, adore, Bianca, osv...]

jeg er nyBegynder, Men jeg har fået ris og ros 
af professionelle drag Queens, så jeg Må gøre 
noget rigtigt.

det kræver en stærk hud at være drag Queen 
på to Måder - den ene er at Man får tilråB og 

tit Bliver svinet til - og så den store Mængde 
Makeup Man har på, så Man skal passe godt på 
sin hud.

det tager op til 3 tiMer at koMMe i drag, at 
gå fra Michael thoMas centio Bruun til anic-
tasia centio peacock.

anictasia centio peacock er Mit drag navn.

der er ikke nogle regler for hveM der kan være 
drag eller hvilken alder Man skal have. det er 
heller ikke kun hoMo og Biseksuelle Mænd der 
kan være drag Queens - heteroseksuelle Mænd 
kan også godt.

der er også kvinder der er drag, hvor de ligner 
Mænd - de kaldes drag kings.

så drag er for deM, der tør og har  
lysten til det.

BAG MASKEN

Det kræver lidt skuespil at være 
en god Drag Queen - på billedet 
er der også lidt DRAMA Queen 
over Michael :-)
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    Vandbæren:
21. Januar - 19. Februar

Element: Luft
Hersker: Uranus

Ædelsten: Ametyst
Farve: Lysende blå

Hvordan man genkender en Vandbærer: Får du øje på en 
forsamling af dybt opslugte mennesker med halvt chokerede, 
halvt facinerede ansigtsudtryk, så vær forvisset om, at der 
står en vandbærer i deres midte. Vandbærere er selvstændige 
fritænkere, som nyder opstandelsen, deres uortodokse me-
ninger forårsager. De er åbensindede (til tider lige i overkant-
en), og nærer et intenst ønske om at bekæmpe uretfærdighed. 
Du vil finde dem på de svages side eller indenfor uortodokse 
områder som astronomi, science fiction - skrivning eller i 
flycockpit. Deres element er - trods navnet- luft. Hungrer du 
efter eventyr, så stik af med en vandbærer.

Fysiske kendetegn: Vandbæreren kombinerer et karlsmart 
look med et strejf af gal videnskabsmand. De har buskede 
øjenbryn og stridt voksende hår. Vandbæreren efterlader er 
indtryk af højde og elegance - men alt er jo relativt. Mad er 
ikke højdepunktet i vandbærers liv. Oftests er de slanke, og 
kvindelige vanbærere som regel fladbrystede. De fører sig 
gerne frem i dyrt, skræddersyet tøj, efter sidste skrig. Indi-
mellem kunne man godt ønske sig, at skriget ikke var højt!

Vandbærer-kvinden: Hun er en menneskelig dynamo. Hun 
summer af ideer og energi, hun ved hvad hun vil og får det 
også. Hun tør godt være anderledes og lægger ikke mærke til 
andres kommentarer og kritik. Men hun er alligevel tiltræk-
kende og populær, for hun ved hvordan hun skal spille alle 
selskabelige spil, næsten alt for godt. Hun kan være meget 
kontant med sex, er ikke engageret i kærliged, eller i at være 
hengiven. Det hele er bare et spil for hende. Hun er bange for 
at åbne op for de store følelser, hvad nu hvis de ikke stopper, 
når hun siger de skal? Hun har mange affærer, men kun indtil 
hun finder én, som kan se lige igennem hendes overlegne 
facade. Herefter vil det kun være ham der gælder.

Vandbærer-manden: Har en intellektuel arrogance, som gør 
at han nægter at lytte til gode råd. Nogle gange får han ret. 
Han fortrækker rationelle bedømmelser, fremfor instinktive. 
Han bryder sig ikke om at blive fortabt i de menneskelige 
følelsers labyrint, men da han holder sig hævet over dette, 
mister han også mængde af erfaring. Hans exentricitet afspe-
jler sig i hans kærlighedsliv. Man kan aldrig forudsige, hvad 
der vil ske. Hans forkærlighed for eksperimenter og alt nyt 
gør, at han enten vil komme til at opleve mange mærkelige 
eller spændende eventyr, eller også at han vil få sig en even-
tyrlysten og meget åben partner.

Vædderen
I forvejen lever du lige på kanten af afgrunden. Er du 

sikker på at du kan tage endnu et skridt.


Tyren
Du vil føle dig som en fugl i et forgyldt bur.



Tvillingen
To dybe originale tænkere. I kan sammen sætte jer 

op på en dyb sky og nyde udsigten.


Krebsen
Dette vil være meget hyggeligt, når du først har overvun-

det din frygt for at blive elsket.


Løven 
Så længe der er fester at gå til, så er dette et godt team 

- ellers er det som ild og vand.


Jomfruen
Uden totalt at jorde dig vil de få dig til at føle dig 

mere jorbunden. Det er værd at lade dem gøre det.


Vægten
De får dig virkelig til at føle at foråret endelig er sprunget 

ud.


Skorpionen
Sund sans mod varme følelser. Rationelle tanker mod de 

lidenskabelige passioner. Det kan være du hellere vil se på 
end selv at deltage i boksekampen.



Skytten
Der er vist nok et eller andet, som inspirerer dig til et eller 

andet...


Stenbukken
Tag en stenbuk hver aften før du går til ro. Hvis du stadig 

har symptomer, så forøg dosen.


Vandmanden
Uforudsigeligt, men det er alligevel en god forbindelse.



Fisken
Der er en stor forskel mellem én, som ser ind i fremtiden, 

og én der drømmer. Det kan blive for uoverstigeligt.


Sådan passer vandbæren med de andre 
tegn:



    Fisken:
20. Februar - 20. Marts

Element: Vand
Hersker: Neptun 

Ædelsten: Blodsten og Månesten
Farve: Søgrøn

Hvordan man genkender en Fisk: Punktlighed er fiskens mest 
i øjnefaldende egenskab. Den sidst ankomne til et møde, især 
hvis vedkommendes beklædning har bohemeagtige træk - er 
næsten sikkert et barn af fiskens tegn. Værten tilgiver imi-
dlertid med garanti - hvem kan blive vred på den blide fisk? 
De er åbensindede, medgørlige og (undtagen under pres) 
meget lidt krævende. Fisk er optaget af lidelse (ikke mindst 
deres egen), men det ødelægger sjældent deres kærlighed til 
livet. De er uforbederlige romantikere med original livstil.

Fysiske kendetegn: Den kvindelige fisk foretrækker kreativt 
design, specielt i grønne nuancer med bølge og musling-
emønstre. Den mandlige fisk befinder sig bedst i cowboybuk-
ser, og han holder sig til gammelt, slidt tøj, han har jokket 
rundt i i årevis. Fisk står tit med benene over kors. Deres 
sjælfulde, smukke og udtryksfulde øjne synes ofte på grådens 
rand. De er meget optaget af fødderne, og deres fodtøj 
hælder mod ekstremiteter; enten er det usædvanlig stilfuldt 
eller udsædvanlig sjusket.

Fiske-kvinden: Er en ukuelig optimist. Hun frister ikke 
skæbnen, hun spotter den fra sikkerheden i sit elfenben-
stårn. Har hun en elsker, som bryder sig om hende, så ser 
det ud for ham som om hun konstant er ude for angreb. Du 
vil aldrig møde nogen med så åbenlyse problemer. Men hvis 
hun nogensinde skulle åbne sine øjne og få et godt overblik 
over sin situation, då ville hun måske også blive panikslagen. 
Men kun for et øjeblik ad gangen, for så længe hun klynger 
sig til sine drømme, så føler hun sig sikker. I dem kan hun 
bevæge sig som en søvngænger lige på randen af afgrunden. 
Men hun går så sikkert som gik hun på en befæstet bro. For 
at elske denne dame må man være forberedt på at dykke ned i 
magiens verden.

Fiske-manden: Har en af de mest værdifulde egenskaber 
man kan have. Han har et åbent sind. Men han har også en 
meget stor følsomhed, som kan komplicere tingene for ham. 
hårdhed er lig med styrke. Hans hjerte er lettere end luft, 
hans smil er lysere end solen, men hans talenter går hånd i 
hånd med hans svagheder. Når du forsvinder med ham ind i 
erotikkens hemmelige verden, så husk at han er lige voldsom 
som følsom, og han er lige blåøjet som inspireret. Hvis sæbe-
boblen ikke skal briste inden, må du give ham både støtte og 
kærlighed.

Sådan passer fisken med de andre 
tegn:

Vædderen
De vil feje dig helt omkuld. Men pas lige på du ikke bliver 

fejet væk.


Tyren
Hvis det føles godt, så gør det bare. (Men I behøver nok 

ingen opfordring!)


Tvillingen
Så snart du går med vil tusind violiner begynde at spille. 

Du bliver helt omtåget, bare de nærmer sig.


Krebsen
Meget følsomt forhold, år med tårer og latter, og måneder 

med måneskin og magi.


Løven
De kan være meget varme, når det passer dem, men ikke 

altid når det passer dig.


Jomfruen
I taler ikke samme sprog, men med tålmodighed kan i 

lære det efterhånden.


Vægten
Du ved alrdig rigtig, om du har kontakt med dem. Til 

gengæld får du en masse at være i tvivl om.


Skorpionen
Skorpioner er noget af det bedste du kan støde på.



Skytten
Hver dag er som et eventyr, og hver nat som en drøm.



Stenbukken
Der er grænser for hvad dette forhold kan, og dem må du 

hellere holde dig til!


Vandmanden
Der skal meget til at få to så forskællige mennesker til at 

passe sammen.


Fisken
Det her er simpelthen ren og skær kærlighed!



  Ægte kærlighed           Sexuel tiltrækning
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Træværkstedet har udover  
restauration af Hornbjergvej  
også produktion af diverse  
opgaver. Her ses før og  
efter billeder af et  
”hobbithus” de har haft 
en bestillingsopgave på.

På Gartneriet
 ser d

e frem
 til a

t 

få deres
 nye økologiske mid-

ler t
il bekæmpelse af ukrudt og 

skadedyr i b
rug. 

De har udover at ry
dde sne, også 

mærket snefaldet. S
å der har 

stået busk og urt i s
kjul.

Der er bestilt 

facadeskilte til 

Gartneriet og 

træværkstedet
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Kantinen har med stor succes haft åbent til et aften-arrange-ment.
Der er også kommet hylder op i det nye køkken. De er ikke fyldt helt op, men personalet glæder sig til at få ting på plads hvor de skal være.

På Medielinjen er der fuld 

gang i produktion af materi-

ale til  dette års Rosenholm Festival. 

Nedenfor ses et billede af et par 

af medielinjens elever, der tager 

billeder til en artikel.
Til venstre ses et billede af en  

tågebelagt nabomark.

På Gartneriet
 ser d

e frem
 til a

t 

få deres
 nye økologiske mid-

ler t
il bekæmpelse af ukrudt og 

skadedyr i b
rug. 

De har udover at ry
dde sne, også 

mærket snefaldet. S
å der har 

stået busk og urt i s
kjul.
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Billeder fra Medie
Ude på Medielinjen tager vi ind i mellem  
kameraet under armen eller rundt om  
halsen og begiver os ud i byen eller ud i  
naturen, for at finde gode motiver, til  
vores produktion af kunstfoto. 
Medielinjen ligger lige ved siden af  
skoven, omgivet af marker og her er  
rigtig mange motiver.
Når vi fotograferer handler det  
om, at lægge mærke til de små  
detaljer som fx regndråber på et  
græsstrå eller et rusten vandrør  
på en slidt husmur.
Vi sælger vores billeder og vi er ikke dyre. 
Så hvis du skal have noget pænt på væggen, 
så kontakt Medielinjen.

Andreas: 40 11 32 48
Jette: 40 40 39 61
Rikke: 40 40 39 86
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Billederne er taget af:
Malene Pilgaard, Sannie Nielsen, Kas-
per Poulsen.
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7 almindelige mareridt og deres betydning
Mareridt kan være meget skræmmende og ubehagelige, og måske husker du dem tydeligt, når du våg-
ner. Man kan blive så bange for dem, at man ligefrem ikke tør sove igen. Men her er en liste med 7 mest 
almindelige mareridt, som kan hjælpe dig med at tyde dem. Drømmetydning kan bruges til at stoppe 
mareridtene.

1. Baby: De er jo oftest nuttede og kære, som på 
billedet – men hvad betyder det, når vi drømmer 
om babyer – og børn? Det kan handle om  
flere ting afhængig af vores livssituation, men ofte 
handler det om uudviklede sider af os selv, eller 
“spæde” projekter vi går og arbejder med, der kan 
vokse sig store. Der er dog flere vinkler på det at 
drømme om babyer og børn. 

Hvis du drømmer om et barn som opfører sig 
urimeligt og måske ikke vil acceptere de regler, der 
bliver trukket ned over hovedet på ham/hende, ja 
da kan et godt spørgsmål være om du måske nogle 
gange på næsten barnlig vis beklager dig over de 
uundgåelige krav og rammer som f.eks. dit arbej-
de, eller dit nye liv som mor/far, trækker ned over 
hovedet på dig. Men det er jo ikke ensbetydende 
med, at det at have barnlige sider er en negativ 
ting.

3. Ildebrænde: Voldsomme ildebrænde eller store 
bål kan i dine drømme være et billede på dig selv 
– altså at du er fyldt op af voldsomme konflikter, 
stærke følelser (vrede, eller omvendt, kærlighed?). 
Vi taler her om brændende kærlighed, at puste 
til ilden med videre. Billeder på hvordan ild igen 
symboliserer stærke følelser – af positiv og negativ 
karakter. Indre ildebrænde kan derfor symbolisere 
en indre konflikt du enten ikke håndterer, eller du 
måske lige nu netop håndterer. En skovbrand kan 
være et billede på nogle følelser, som er ude af kon-
trol, og breder sig hurtigt (alt efter hvad der sker i 
drømmen). Ild i håret kan være et symbol på nogle 
stærke følelser der er opstået i kraft af dine tanker.

4. Mord: Drømmer du, at du selv slår andre ihjel 
kan det være et udtryk for flere ting. Dem du slår 
ihjel kunne repræsentere noget i dig selv som du 
ikke vil stå ved, eller gerne vil skille dig af med 
(hvilket dele af drømmen ville sige ganske enkelt 
ikke kan lade sig gøre – du kan bedst af alt være 
bevidst om de sider af dig selv, og så arbejde på at 
acceptere at du har dem, for dernæst at styre dem 
bedre). Det kan også være, at flere forskellige sider 
af dig strides, hvor eksempelvis den ”pæne” mand/
kvinde slås ihjel af en mere rå side af dig selv. I 
drømmen kan du således se et andet menneske 
(der repræsenterer den ”pæne” udgave af dig), slå 
en anden ihjel (som så er repræsentant for en mere 
rå side af dig). Du kan også drømme, at du slår 
dine forældre ihjel, hvilket for mange kan opleves 
voldsomt, og svært at forstå. Hvorfor skulle jeg 
ville slå mine forældre ihjel? Men her kan du spør-
ge dig selv, om du på nogen måde kunne have en 
grund til at være vred på dem? Måske der er noget 
som i forholdet til dine forældre ikke er blevet 
bearbejdet, noget du ikke har fået øje på, men som 
gør, at du (måske ubevidst) er vred på dem, selvom 
du i det daglige har en opfattelse af, at dine foræl-
dre udelukkende har været ”gode”.

2. Hunde: En hund – i betydningen af menneskets 
bedste ven – kan i drømme også være et billede 
på en altid venlig og trofast ledsager – måske en 
person i dit virkelige liv, som er sådan, men som 
du måske hellere ville være fri for? Måske du selv 
er en (alt for?) hengiven ledsager? Det kan altså 
også ses positivt (måske negativt). Drømmer du 
om en hund du havde for nogle år tilbage i dit liv 
kan den, ligesom personer du tidligere har haft et 
forhold til, være en henvisning til denne periode af 
dit liv. Læg mærke til hundens adfærd i drømmen.  
Dens adfærd kan også være et billede på dig selv.
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7 almindelige mareridt og deres betydning

6. Drømme om at forældre dør: Når du drømmer 
at din far eller mor dør (og måske endda begraves/
bisættes), kan det være et billede på, at den bin-
ding du har haft er ved at ophøre. Du tager med 
andre ord afsked med dine indre forældre – eller i 
hvert fald det billede du har haft af dem indtil nu, 
eller det de har repræsenteret i dig.

5. Død/begravelse: Det er trist, tungt og ofte for-
færdeligt at drømme om død og begravelse. Som 
i virkeligheden er død også i drømme forbundet 
med sorg – men når vi drømmer om døden, da 
handler det normalt ikke om, at personerne reelt 
dør, men mere, at det som de givne personer re-
præsenterer i vores egen personlighed dør. Derfor 
er det faktisk ofte positivt at drømme om død – 
når noget forsvinder (eksempelvis gammel adfærd 
i drømmen repræsenteret ved en bestemt kendt 
eller ukendt person), da bliver der nemlig plads til 
noget nyt og mere passende.

At vi så stadig er enormt kede af det i drømmen 
(og måske kan du stadig huske drømmen, når du 
vågner), ja det handler jo om, at det altid er trist at 
skulle sige farvel til noget som har stået os nær/væ-
ret en del af os i måske mange år. At drømme om 
død og begravelse er derfor ikke unormalt i perio-
der hvor vi oplever, at vi udvikler os meget (også i 
perioder hvor vi går fra ”en livsfase til en anden”).

7. Fængsel: Drømmer du at du selv sidder i fæng-
sel kan det være et billede på, at du i dit liv lige nu 
på en måde er spærret inde, at du er begrænset i 
din personlige udvikling. Er det dig selv, dine tan-
ker og din adfærd, som er skyld i dette? Eksempel-
vis nogle stærke overbevisninger du kan have om, 
hvordan man ”bør” leve sit liv, hvordan en ”rigtig” 
kæreste skal være eller lignende? Eller er det nogen 
eller noget uden for dig selv som lige nu hindrer 
dig i din udvikling, eller på anden måde forhin-
drer dig i at være fri/at være dig selv? Se også 
nærmere på hvordan du har det i drømmen, eller 
hvad du måske laver i fængslet. Sidder du trist til 
mode inde i fængslet og maler, spiller musik, eller 
er ”nørd” med et eller andet, så kunne dette være 
et billede på at disse sider af dig selv lige nu ikke 
udfoldes – men at de har brug for at blive udfoldet 
for at du kan blive og være dig selv. Denne type 
drømme kan ofte optræde i perioder hvor vi er 
kede af det, uden helt at vide hvorfor. Drømmer du 
at en anden (måske din ven eller kæreste) sidder 
i fængsel og du er fængselsbetjent, kan dette være 
et billede på at du på en måde begrænser vedkom-
mende – dette ville være den ydre tolkning på den-
ne drøm. I den indre tolkning kan du igen kigge på 
præcis hvem eller hvad der sidder i fængsel – hvad 
kan de/det stå for i dig selv, som lige nu er i fæng-
sel – og som du altså selv holder indespærret?
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Dead Space 2
Dead Space 2 er en ingeniør som våg-
ner op på Titan stationen mens der er 
et nyt necomorph udbrud. Han bliver 
løjet for af en kvinde som hedder Dai-
na, der fortæller at hun har en kur mod 
hans illusioner og hans sindsyge, men 
da Isaac endelig når frem til hende efter 
at havde gået igennem både hospital og 
børnehaven, forråder Daina ham, ved 
at fortælle ham at de ikke vil kurere 
ham men bruge ham. Da finder Isaac 
ud af at Daina er en unitologist, men 
da de skal til at tage ham ombord på et 
skib bliver de angrebet af et af direktør 
Tidmann angrebsskibe.

Igennem spillet snakker Isaac med 
Tidmann over rig video, Isaac møder 
også 2 andre overlevende ved navn 
Ellie og Nolan stross. I starten tror 
han at Stross kan hjælpe ham med at 
ødelægge the maker men det viser sig 
at Stross ikke kunne hjælpe overhove-
det da han senere bliver så sindsyg at 
han stikker en nål i Ellie øje og tager 
det ud og senere andgriber Isaac. Nær 
slutningen beslutter Isaac at han vil 
redde Ellie, så da hun har fundet et skib 
der virker og går i gang med at indstille 
det, starter Isaac affyring også selvom 
Ellie spørger om hvorfor han gør det. 
Isaac fortæller bare at han ikke kunne 
redde sin kæreste men måske han kan 
redde hende. 

Der er forskelige slags  
necromorphs.

Der er Slashers, Spitters, Infecters, 
Crawlers, Pregnant, Brute, the Hunter, 
Leaper, Lurker, Devider, Cyst, Exploder, 
Feeder, Flyer, Guardian, the Pack, Pods, 
the Swarm, Stalkers, Twitchers, Tripod, 
Ubermorph, Tormenter, Regenerators, 
the Swammers.

Der er også forskellige bosser.

Der er the the Nexus, the Leviathan, 
Hive mind og the Snowbeast. 
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Ordet fastelavn stammer fra det plattyske 
Fastelovend eller Fastnacht, der betyder 
aftenen før fasten. 

Fastelavn hænger sammen med den faste, der fulg-
te efter. Under fasten måtte man ikke spise kød og i 
nogle tilfælde heller ikke fisk. Fasten varede 40 dage 
fra askeonsdag (en dag, hvor de troende bedte me-
get, dvs. 40 dage før påskedag). I gamle dage var det 
folketro, at byen kunne slippe for pest (en dødelig 
sygdom), hvis en sort kat blev slået ihjel. Derfor har 
katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. 
Den skulle i tønden, fordi den var månens hellige dyr, 
der så skulle ofres inden lysere tider. Franskmænden-
de smed kattene ind i sankthansbålet, mens tyskerne 
smed dem i et bål de brændte ved påsketid. Eller også 
kastedes de ud fra et kirketårn. I Danmark kom de i 
en tønde, indtil den blev slået i stykker og børnene 
kunne prygle katten ihjel med kæppe og kviste. 
I dag putter man ikke en levende kat i tønden, men 
derimod slik og andre gode sager. I dag er der 
heldigvis bare malet en kat på tønden, og det er skik, 
at den person der slår bunden af tønden bliver 
katte-dronning og den der slår det sidste bræt ned 
bliver katte-konge. 

Sådan fejres fastelavn i andre lande:
I Rio har man 3 nætter med optog i den store 
Sambadrom. Det er såkaldte sambaskoler, der 
konkurrerer med hinanden om at vinde, hvem der 
gør det bedst og er flottest. Hver gruppe kan bestå af 
flere tusinde deltagere. Ruten er 800 m lang og turen 
tager deltagerne 80 minutter at danse igennem. 

   

Derfor fejrer vi fastelavn
SCHWEIZ
Fastnacht er, ligesom den nordiske fastelavn, en blan-
ding af hedensk og kristen tradition, hvor deltagerne 
iført kostumer og uhyggelige masker skræmmer 
Kong Vinter væk. Festlighederne tiltrækker hvert år 
gæster til den afsidesliggende by, hvor fastens begyn-
delse markeres med et festmåltid af gode sager, dans 
og bål.

Forslag til kostumer:
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Denne måned i ”Gaming-
News” har vi et stort spil der 
hedder ”Dragon´s Dogma 
Dark Arisen” og mit favorit- 
spil som er et indie game  
ved navnet ”kingdom”

Som altid tager vi det store 

spil først, det er et stort rpg spil 

”Dragon´s Dogma Dark Arisen”, 

der minder om ’The elder scrolls’ 

og ’Witcher 3’. Men dette spil 

har meget større fjender, så man 

kommer til at føle man virkelig 

er noget og at man kan bekæmpe 

alt. Du kan bruge utallige timer i 

det mens du bekæmper drager og 

dæmoner for at få bedre loot.

Som denne måneds indie game har vi 

”Kingdom”, jeg kan personligt ikke lide  

singleplayer spil, men dette spil er simpelthen 

bare et spil der har så meget replay poten-

tiale aka ’replay ability’. Det er et super sim-

pelt pixel game, men det er fuld af strategi 

og muligheder til at få forskellige resultater. 

Historien ved spillet er at du er en konge 

eller prinsesse der skal bygge et kongerige 

op fra bunden ved at hyre folk fra små telt-

pladser rundt i skoven.
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Kasper’s Juleferie på Mallorca 
Den 22. december kørte vi ned 
til et Hotel i Quickborn som min 
mor havde bestilt hvor vi skulle 
overnatte. Næste morgen skulle 
vi køre ned til Hamborg Lufthavn 
hvor vi skulle med et fly. Vejret 
stod på solskin, hende som vi hav-
de lejet lejligheden af sagde at det 
ikke havde regnet siden april men 
det troede jeg ikke på. Vi havde le-
jet en bil, hvor vi til vores lejlighed 
i Palma. Vi havde 3 soveværelser, 
mit lå ud mod havnen. Vi har også 
været ude ved en borg hvor der 
var et museum. Vi var også ude 
ved en strand. Vi kørte også på en 
tur hvor vi så en saltbunke og vi så 
også flamingoer. Vi var også i 
nogle grotter hvor vi så 
Drypstenshuler, hvor vi sejlede 
med en båd. Vi var også ude og 
spise på en restaurant både den 24. 
og 31. december. 
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Navn: Tina Larsen.
Fødseldagsdato: 22/10 1993.
Søskende: Har en storesøster og en storebror. 
Hvor kommer du fra: Gellerupparken i Århus V.
Stjernetegn: Vægten.
Hvad job ønsker du dig, når du er færdig i PGU: Enten noget med dyr ellers 
så skulle det nok være i en butik. 
Kæledyr: Har haft en kat.
Har du en kæreste: Har ingen kommentar på det.
Kunne du godt tænke dig en: Arbejder på det :D. 
Hobby/interesse: Kan godt lide at sidde på computeren og være sammen  
med vennerne.
Yndlingsdyr/hadedyr: Kat/Slanger.
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Kan lide mange slags frugter men hader ananas.
Yndlingssport/hadesport:Jeg kan godt lide håndbold men hader fodbold.
Yndlingsret/haderet: Lasagne/fiskeretter.
Det værste du ved: Had og at blive holdt udenfor i fællesskabet.
3 ting du gerne vil have med på en øde ø: Min familie, mobil og oplader.
Hvad ville du købe hvis du havde 10.000 kroner: Ville spare dem op til en 
rejse til USA eller til et kørekort.
Hvis du var et dyr, hvad var du så: En kat.
Hvad er din største oplevelse: At have været i Paris to gange.
Hvad synes du om dit arbejde: Det er fint nok det er dejligt at vi kan høre 
musik mens vi arbejder.
Hvad skal du efter PGU: Regner med jeg skal have min egen lejlighed og et 
job.
Hvad er det bedste ved at være i PGU: Det er nok at kunne møde nye folk 
og at være sammen med min bedste veninde Sannie. 
Hvad er det værste ved at være i PGU: Det er nok at skulle komme tideligt 
op og møde tideligt på arbejde og for meget vejledning. 
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En gruppe danske iværksættere har i dag erklæret 
krig mod madspild og har lanceret app’en Too Good 
To Go. App’en gør det muligt at købe overskydende 
buffetmad til spotpris over hele landet. Det kan 
brugere så købe for helt ned til 20 kroner. Hvert år 
smider restauranterne 29.000 tons mad ud.

Ny app til kamp mod 
madspild

Nyheder

iPhone-trick: Gør din mobil 
hurtig igen

Har du også oplevet, at din mobil er blevet mere 
langsom med tiden? Med tiden som du bruger din 
mobil, vil den blive fyldt mere op med apps og nye 
opdateringer. Jo mere RAM der bliver brugt til at 
køre apps og andet, jo langsommere kan din 
mobil virke. Normalt kan en genstart hjælpe på en 
del problemer, men det kan også være generende. 
1. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil sluk-ikonet 
kommer frem på skærmen. 2. Bliv ved med at holde 
tænd/sluk-knappen nede, mens du nu trykker på 
Hjem-knappen. 3. Hold knapperne nede, indtil 
skærmen nu igen vender tilbage til din hjem-
meskærm.

Der bliver premiere på en ny forlystelse, 
Fatamorgana, når Tivoli åbner for sommersæsonen 
2016. Pladsen er trang i den gamle forlystelsespark 
midt i København, og det har fået parkens designere 
til at tænke kreativt. Derfor skal det nu være muligt 
at prøve tre forskellige forlystelser i et og samme 
tårn. Til åbningen i april kan gæster prøve et nyt 45 
meter højt tårn, hvor både Fatamorgana er 
specialdesignet til Tivoli og er som den første 
forlystelse i Danmark en 3-i-1-forlystelse.

Sådan kommer Tivolis nye 
forlystelsestårn til at se ud

Rygtestorm: Ny iPad og lille 
iPhone på gaden til marts

Du behøver ikke vente helt til efteråret, før Apple vil 
præsentere nye produkter til det i forvejen bugnende 
sortiment. Den primære nyhed er Apples 
opdatering af iPad-segementet i form af en ny iPad 
Air 3. Den nye iPad vil være på 9,7-tommer, have 
bedre højtalere og så vil skærmen også understøtte 
den lille Apple Pencil, som blev lanceret i 
forbindelse med den store iPad Pro i efteråret. 



Find 10 fejl

Sjove Jokes
Hvordan dræber blondiner fisk? 
!med renkurd eD

Hvorfor bruger blondiner grøn læbestift? 
.pots redyteb døR

Hvordan får man en blondine til at grine om  
mandagen? 
.negaderf mo dehgittiv ne edneh rellætrof naM

Hvad kaldte blondinen sin Zebra? 
.telP

Hvorfor var blondinen stolt over at have gennemført sit 
puslespil på 6 måneder? 
.nekkap åp rå 4 -2 dots reD

Hvorfor har blondinen blomster i hatten? 
.tedevoh i droj rah nuh idroF

Hvad kalder man en blondine med en halv hjerne? 
!gidleH

Hvad er ligheden mellem en blondine og en motorvej? 
.immug fa po tdils ot eggeb revilb eD

Hvordan slår en blondine en orm ihjel? 
!ednevel ned revargeB

Hvad siger en Blondine efter 10 år på universitetet? 
.CAM GIB åp dublit iv rah egu enned i sdlanoDcM lit 
nemmokleV 27

For at drille jer har vi skrevet svarende bagfra - hold evt. bladet op foran et spejl :-)



Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.
Lørdag 6.
Søndag 7.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Lørdag 13.
Søndag 14.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17. Sarah 21 år
Torsdag 18.
Fredag 19.
Lørdag 20.
Søndag 21.
Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25. Andreas Parby 19 år
Fredag 26.
Lørdag 27.
Søndag 28.
Mandag 29.
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Der var rejsegilde på det nye motionscenter de er ved at bygge - Aleksander var deltog og har sendt os et par billeder derfra.


