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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw 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 i den 
vide verden! 
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Feburar måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af: 
Mikkel, Martin, Morten, David, Matias, Kasper P, Kasper F, 
Lisa, Alex, Aleksander, Thomas, Niklas, Marie, Jonathan

Valentines dag - tænker  
du på at give et Valentins kort 
til din veninde, så køb et hos 
Meielinjen

PGU har igen i år været på 
skitur til Østrig - Kig ind og 
se billeder og læs om turen 
:-).

Kig ind, og få et indblik om 
god køkken hygiejne som 
vores nye kollega Niklas på 
Medie har lavet artikel om :-).

2 23



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! :-)

Casper Friis kigger efter 
Sølund Festival billeder -  
finder et taget bagfra af en 
”kraftig” bagdel siddende på 
en lidt for lille campingstol. 
”Det ligner dig” siger han så 
til en faglærer, men er dog 
fornuftig nok til hurtigt at 
rette det til ”det ligner  
Anette”!!!

Jesper Juel Kirk  
Christensen
Jesper kommer fra  
Århus hvor han bor sam-
men med sin kæreste.
Jesper har arbejdet på et 
børnehjem i Århus før han 
kom til PGU.
Jesper er vejleder på 
Ebeltoftvej i Mørke. 

Svend Erik Poulsen.
Svend Erik bor i  
Øster Alling.
Svend Erik har arbej-
det på Fakkel gården  
i Hornslet.
Svend Erik er fag- 
lærer på gartneriet.

Nye ansigter :-)

Smørklat på  
afveje!!!
Smørret på gartneriet  
vil ikke i køleskabet 
den hopper selv ud! 

viNtereN er 
kommet
Mens de andre var på ski kunne 
eleverne på Medie nogle dage 
skøjte på arbejde - vejen var 
som en isbane, hvilket flere bil-
lister opdagede lidt for sent!
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Det er ikke kun i Billund, Hedensted, Vejle og 
Ringkøbing-Skjern kommuner hvor der er glatte 
veje det er der også i Hornslet. Og det er bare glat, 
der var en rød og en hvid bil der var kørt galt. Det 
var som en skøjtebane den 21/01/2014. 

For første gang nogensinde har forskere fra Aarhus 
Universitet med hjælp fra data fra Kepler-satellitten 
fundet frem til en planet langt ude i verdensrummet.
Planeten har fået navnet Kepler-410A b og er en 
såkaldt exoplanet, som betyder, at den kredser om en 
anden stjerne end Solen.
Ifølge beregningerne er planetens radius 2,8 gange 
større end Jordens.
Planeten Kepler-410A b befinder sig mere end fire 
billioner kilometer fra Jorden.
Forskere har gennem årene fundet frem til mere end 
700 exoplaneter.

Jylland, Fyn og 
Bornholm har glatte 

veJe

nyheder

Forskere Finder ny 
planet

Der var gang i måltavlen i går aftes, da Frankrig 
pryglede de danske håndboldherrer med hele 41-32.
74 mål blev det til på de 60 minutter i en vild 
målfest, hvor især det danske forsvar var totalt på 
hælene og aldrig fandt et modtræk mod de yderst 
velspillende franskmænd.
Ikke nok med at sejren gjorde ondt, så kan man 
gnide mere salt i såret, når det kan konstateres, at 
Frankrigs 41 mål samtidig også blev historisk. For 
aldrig tidligere har et finalehold lukket så mange mål 
ind i finalen, som Danmark gjorde det i går.

vi vandt sølv til vm i 
håndBold

tonen er blevet grovere, lyder 
det fra flere fagforeninger. 
Meningsmåling viser, at 
mange er enige.
Et flertal af danskerne mener, at måden, der 
bliver talt til offentligt ansatte på, er blevet 
grovere i løbet af de seneste år. Det skriver 
Jyllands-Posten.

En rundringning viser, at et bredt udsnit af 
fagforeninger for offentligt ansatte deler den 
holdning
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HAR DU BRUG FOR IT - HJÆLP

Du har mistanke om at den 
har virus.

Scan

Hvis du gerne 
vil have hjælp til opdateringer

Scan

Scan

Scan

Første-
hjælp

første-
hjælp

første-
hjælp

 første- 
 hjælp

- Gendannelse af computer 
- Installation af programmer

Så er du velkommen til at komme fordi  
medielinjen og få en snak med David.

kontakt

kontakt

kontakt

kontakt Vi tilbyder meget mere  
end vi har skrevet.
Du er velkommen til at 
skrive en mail eller ringe 
til Jette, Jan eller Andreas. 
Så kan Medielinjen hjælpe 
dig.
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Ingredienser
Ingredienser:
500 g oksekød
250 g tomater
1/2 agurk
1 iceberg salat
1 dåse majs
krydderi-blanding og dressing

Tilsæt krydderblanding.

Anret tingene i små skåle. Varm pandekagerne og 
dæk bord. 

Skær tomaterne i små både.

Hak salaten. Skær agurkerne i firkanter.

Brun kødet.

Mexikanske pandekager
Hvad er U.S.A Motto? In god we trust We are one We are free now

I hvilket årstal bliv 
fredag den 13 en ulykke 
dato?

1636 1307 168

Hvilket land opfandt 
pasta?

Kina Italien Spanien

I hvilket årstal fandt  
slaget på reden sted?

1587 1536 1801

Hvem var Danmarks 
konge fra 1131 - 1157?

Valdemar den store Abel Erik Klipping

Hvem opfandt fjersynet? John Logie Baird Nidel de Faneo Joseph May

Hvilket af disse ting 
opfandt Thomas Edison 
ikke?

Bevægelige billeder Den elektriske pære Dynamoen

Hvilket årstal fik Disney 
rettighederne tilbage for 
deres første figur Oswald 
the lucky rabbit?

2006 1996 1988

Hvem dræbte Abraham 
Lincoln. Den 14 april 
1865?

John Wilkes Booths Jacob the Wille Jonatham Odo

Hvilket årstal blev 
grundloven skabt?

1906 1849 1888

Hvilken af disse disney 
figure er ikke en rigtig 
historiske person?

Mulan Belle Pocahontas

Hvilket årstal invaderede 
Tyskland Polen?

1939 1930 1940

Hvem opfandt denne 
sætning?
a2 + b2 = c2

Albert Einstein Pythagoras Isaac Newton

Hvem var den første 
kvinde til at få en inter-
national pilot licens?

Bessie Coleman Raymonde de Laroche Betty Ross

Hvem var den først 
kvinde til at tjene en mil-
lion dollars?

Nina Jema Rosebelt Nielson Madame C.J. Walker

Hvem opfandt den første 
benzinmotor drivende 
bil?

Michael Debillo Carl Friedrich Benz Jacob the Car

Internet Quiz om Historie
Søg og du skal finde viden
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Sudoku

18 7

•  Piskefløden  piskes til flødesskum men kun lige akkurat, hvis  
fløden bliver for stiv får hele isen en bismag af smør.

•  Daim hakkes ( meget gerne i minihakker)... pas på ikke at lave for  
store daimstykker - de bliver meget hårde når de er frosne  

•  Æggeblommer og flormelis piskes  godt og længe. Daim tilsættes, 
og det hele vendes så i piskefløden.

•  Isen skal i fryseren - og så skal du bare vente til den er frosen.
•  Du skal ikke røre i den mens den fryser ind, der er ikke noget vand  

i så den krystaliserer ikke.

Den er den er kanon nem at laver - jeg laver den også tit med andre  
ting end daim - marcipan lys chokolade, vanillie el. lign.

Ingredienser

Daim hakkes

Efter 8 timer 
fryseren er 
isen klar Æggeblommer vendes i  

flødeskummet.

Æggeblommer og flormelis piskes 
grundigt med håndmixer

Daim hældes i  

Flødesskummet er klartPisk fløden  

Opskrift - daim is 
Fremgangsmåde Ingredienser

4 æggeblommer

125 g. flormelis

1/2 Piskefløde

2 dobbelte daim



   Fisken

Vandmand

Jomfruen
Både i jobsituationen og i økonomien 
er der masser af muligheder. Du kan 
være heldig at få et bedre job, der 
giver mere i løn, og hvis du vælger 
at blive i dit job, bliver du mere glad. 
Økonomien ser fin ud, og du vil ikke 
mangle noget.
I parforholdet er der en meget positiv 
undertone. Hvis du er single og gerne 
vil have et parforhold, sker der ikke 
de helt store ting i 2014. Muligvis vil 
du få en åbenbaring, men selv der 
skal du passe lidt på, at det ikke kun 
er en fascination.

2014 vil give stor mulighed for at få 
jobmæssig succes. Det gælder i det 
job, du har, men især hvis du får et 
nyt job. Du kan endda være heldig at 
finde dit drømmejob. I 2014 skal du 
huske at lytte til din sjette sans. Går 
din bil i stå foran en lotto-butik, skal 
du gå ind og spille.
I parforholdet er der ingen proble-
mer, og det kører bare. Selv om der 
kan være fyldt op i kalenderen, er der 
ikke de store problemer. Er du single, 
kan anden halvdel af året være rigtig 
spændende, og der er store mulighe-
der for flirt og romantik.

2014 bliver et godt år for samar-
bejde. Du kommer langt med fælles 
projekter, og efter sommeren bliver 
der virkelig travlt. Du skal tænke dig 
grundigt om, for det er ikke det bedste 
år for økonomien, men hvis du tæn-
ker sig om, vil det køre nogenlunde.
Er du single, kan du med fordel gøre 
noget ved din situation og få et fast 
forhold ud af det. Har du en partner, 
vil der til gengæld være gnidninger.

Skorpionen
I første halvdel af 2014 er der ikke 
de store forandringer på karriere- og 
økonomifronten. Men i anden halvdel 
vil der være forbedring, og der vil 
muligvis være lønforhøjelse eller nyt 
job i sigte.
Er du single, nyder du singletilværel-
sen, og der skal meget til, før du bliver 
fristet af et langvarigt forhold. Derfor 
skal du tænke dig godt om. Har du en 
partner, skal I gøre noget godt sam-
men. En rejse vil være fantastisk, og 
det vil nære og gøde parforholdet.

2014 bliver et meget hårdtarbej-
dende år, og det kan give meget 
store resultater og fin succes. Og 
især i anden halvdel af året vil du 
få succes og økonomisk fremgang. 
Du vil generelt være heldigere, end 
du plejer.
Der vil være meget lidt tid til at 
slappe af, og det kan gå ud over 
hjemmefronten. Det er hårdt ar-
bejde, men det bil belønnes, hvis du 
deler sol og vind nogenlunde lige 
mellem familie og job. Er du single, 
er den første halvdel af året rigtigt 
spændende, hvis du ellers husker at 
være udadvendt og social.

2014 vil ikke byde på de helt store 
forandringer hverken i økonomien 
eller i jobbet. I starten af året vil 
der dog være lidt økonomisk frem-
gang.
I kærlighedslivet handler det om 
samarbejde, og har du en partner, 
er det godt med fælles projekter. 
Hvis du er single, er der mange 
muligheder for romantik. Er du 
interesseret i noget langvarigt, skal 
du kæmpe lidt for det, men hvis du 
gør det, har du gode muligheder 
for at få et forhold.

Skytten

Stenbukken



Krebsen

 Vægten

 Løven
I 2014 kan tingene pludselig gå meget 
stærkt. Du vil skulle træffe nogle hur-
tige beslutninger, og det vil udfordre 
dig på sin tryghed. Men tør du springe 
ud i det, er der til gengæld mulighed 
for gevinst. Det handler om at være 
aktiv og handle, og fra august vil der 
komme en meget heldig periode for 
din økonomi.
Der vil være udfordringer i parfor-
holdet, men de forekommer større, 
end de er i virkeligheden. Hvis du er 
single, kan du falde pladask for en, 
som du kan få et langvarigt forhold 
til, hvis du har lyst til det.

Året starter roligt, men efter somme-
ren kommer der nye og spændende 
projekter, og der er mulighed for et 
nyt job, hvis du har lyst til det. Alle 
muligheder for succes er til stede, og 
tager du dem, vil det sandsynligvis gå 
godt. Pengene kommer let, men du 
bruger dem også hurtigt.
I starten af året vil det også gå stille 
og roligt med kærligheden, men efter 
sommeren kommer der masser af mu-
ligheder. Kærligheden og romantik-
ken blomstrer i anden halvdel af året.

Ønsker du dig et nyt job, ser det godt 
ud i årets første halvdel. Og gør du 
noget ved det, kan du få et godt job. 
Generelt er det ikke det bedste år øko-
nomisk, derfor kan det anbefales, at 
du lægger et budget eller er lidt mere 
forsigtig, end du plejer.
Generelt er det ikke så let til at få 
parforholdet til at fungere. Der kan 
komme udefrakommende påvirknin-
ger, som vil skabe uro. Derfor handler 
det virkelig om at snakke om tingene. 
Er du single, skal du mærke godt 
efter, hvis du påtænker at starte et 
forhold. Gør du ikke det, kan helvede 
bryde løs, så vær forsigtig.

TvillingerneTyren

Vædderen

Jo mere jobbet handler om at arbejde 
sammen med andre, jo større succes 
får du. Ideerne og initiativerne vælter 
frem, og du vil føle sig godt udfordret. 
Og du vil tage udfordringerne op på 
den positive måde. Der kan i øvrigt 
være mulighed for jobskifte og mulig-
hed for lønforhøjelse.
I kærlighedslivet er der en fin harmoni, 
men der kan blive så travlt, at parfor-
holdet bliver nedprioriteret. Derfor er 
det vigtigt at prioritere kærligheden og 
tale sammen. Er du single, vil du til en 
forandring opleve dybe følelser og ikke 
gå efter relationer med hurtige følelser, 
utroskab og engangsaffærer.

I 2014 vil der være fokus på job og 
karriere, og der er endda mulighed 
for at skifte karriere, hvis der skulle 
være interesse for det. Især anden 
halvdel af året vil være exceptionelt 
godt for dig, og der er ingen grund 
til at spekulere over økonomien. I det 
hele taget godt et godt år på job- og 
økonomifronten.
Er du i et parforhold, ser det harmo-
nisk og rigtig godt ud. Er du single, 
vil der især i sidste halvdel af året 
blive budt op til flirt og romantik.

Du er ret god til at sælge dig selv, og 
du får ret god succes med de ting, der 
startes op. Herunder eventuelt et nyt 
job. I 2014 er økonomien ikke så vig-
tig, som den plejer at være, og det vil 
ikke være dit store fokusområde. Til 
gengæld er den nogenlunde stabil.
Parforholdet vil blomstre, og det vil 
blive et år over gennemsnittet. Er du 
single, er der mulighed for at starte et 
parforhold, hvis det er noget, du øn-
sker. Generelt er det et godt og stabilt 
år på den front.



NYE PRISER PÅ BUS OG TOG.
FRA DEN 19. JANUAR 2014 KOMMER 
DER NYE PRISER PÅ BUS OG TOG 

Antal 
zoner

Kontant Klippekort Periodekort Off-peak
klippekort 

1-2 20 140 365 (360) 110
3 30 (28) 190 465 (460) 155
4 39 (37) 240 590 (585) 195
5 48 (45) 310 750 (745) 250
6 57 (53) 370 870 (865) 295
7 66 (61) 430 970 (965) 340
8 75 (69) 480 1.085 (1.080) 380
9 85 (77) 530 1.180 (1.175) 420
10 93 (85) 580 1.270 (1.265) 460
11 100 (93) 625 1.345 (1.340) 490
12 105 (100) 670 1.425 (1.420) 525

Priser Barn (Priser 2013)

Antal 
zoner

Kontant Klippekort Periodekort Off-peak
klippekort 

1-2 10 85 270**(255) 70
3 16 (18) 115 340 (330) 90
4 20 (23) 145 430 (425) 115
5 26 (27) 180 540 (535) 140
6 31 (31) 205 625 (620) 160
7 35 (35) 230 705 (700) 185
8 40 (39) 260 775 (770) 205
9 45 (43) 285 850 (845) 230
10 49 (47) 310 910 (905) 250
11 53 (51) 335 960 (955) 270
12 57 (55) 355 1.020 (1.015) 290

Priser Pensionist (Priser 2013)

Antal 
zoner

Kontant Klippekort Periodekort Off-peak
klippekort 

1-2 20 140 200**(185) 110
3 30 (28) 190 245  (235) 155
4 39 (37) 240 305 (300) 195
5 48 (43) 285 390 (385) 230
6 54 (48) 330 450 (445) 265
7 62 (53) 370 500 (495) 295
8 69 (58) 410 555 (550) 325
9 77 (63) 450 605 (600) 360
10 84 (68) 490 655 (650) 390
11 90 (73) 530 690 (685) 425
12 97 (78) 570 725 (720) 450

Priser Voksen (Priser 2013)
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Navn : Fran Callaghan
Fødselsdag : 09. 11.1993
Stjernetegn : Skorpion
Hvad job ønsker du dig : 
Noget med dyrhandel
Dine kæledyr : 
Ville vælge en kat
Hårfarve : 
Blond
Dine Hobbis/interesser: 
Løb, dans og sang
Yndlings/hadedyr: 
Hund/edderkopper
yndlingsfrugt/hadefrugt: 
Jordbær/citron
Yndlingsslik/hadeslik: 
Alt/ingen hade slik
Yndlingssport/hadesport: 
Løbe/stikbold
Skuespiller jeg gerne vil møde: 
Brittany snow
Skuspiller der skulle spille mig i film:
Sofie kalke Larsen
3 ting jeg ille tage med på en ø: 
Min hund,kamera og løbetøj
Hvis jeg vandt 10.000 hvad ville jeg så købe?: 
En rejse til Kreta
Hvis jeg var et dyr, var jeg et: 
Delfin
Største oplevelse?: 
AT svømme med delfiner
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Bakterier i  
mit køkken???
Undgå at sprede bakterier
i køkkenet. Vær generelt  
meget omhyggelig med 
hygiejnen så i ikke  
spreder sygdomme.

Karklude / viskestykker m.m. 
-Kkan også sprede bakterier. Det er derfor vigtigt, at 
disse renholdes og skiftes ofte.

Undgå Bakterier via 
redskabet m.m.
Bakterier kan spredes i køkkenet via redskaber, overfla-
der, hænder m.m. Hvis redskaber, der har været brugt til 
råt kød, umiddelbart efter bruges til grønsager, vil der via 
redskaberne kunne ske en forurening af grønsagerne, fx 
salat, med bakterier fra kødet. 

Undgå at sprede bakterier via 
køleskabet
Under opbevaring og udskæring af forskellige kødstykker 
kan man sprede bakterier fra én kød-type til en anden, 
eller fra ét kødstykke til et andet. Fx hvis kødstykkerne 
rører hinanden i køleskabet. 

Knive / skærebræt m.m.
- Skal altid være rene og skal rengøres grundigt efter 
brug. Redskaber, der har været brugt til råt kød, fjerkræ, 
fisk, æg og grønsager, skal derfor rengøres.
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)
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Navn : Fran Callaghan
Fødselsdag : 09. 11.1993
Stjernetegn : Skorpion
Hvad job ønsker du dig : 
Noget med dyrhandel
Dine kæledyr : 
Ville vælge en kat
Hårfarve : 
Blond
Dine Hobbis/interesser: 
Løb, dans og sang
Yndlings/hadedyr: 
Hund/edderkopper
yndlingsfrugt/hadefrugt: 
Jordbær/citron
Yndlingsslik/hadeslik: 
Alt/ingen hade slik
Yndlingssport/hadesport: 
Løbe/stikbold
Skuespiller jeg gerne vil møde: 
Brittany snow
Skuspiller der skulle spille mig i film:
Sofie kalke Larsen
3 ting jeg ille tage med på en ø: 
Min hund,kamera og løbetøj
Hvis jeg vandt 10.000 hvad ville jeg så købe?: 
En rejse til Kreta
Hvis jeg var et dyr, var jeg et: 
Delfin
Største oplevelse?: 
AT svømme med delfiner



Valentinsdag

Selvom historierne er forskellige, siger 
begge sagn at den romerske katolske 
kirke valgte at udnævne, Valentin til 
helgen efter hans død og deraf blev 
han kendt som sankt Valentin. Han fik 
sin egen helligdag som er fejret ver-
den over, men i dag er det ikke en hel-
ligdag men en mærkedag.

Februar er også en god måned for  
forelskede par, fordi før valentinsdag 
kom til, fejrede man allerede kærlig-
hedsgudinden. Hvis man følger den 
nordiske mytologi er navnet på  
gudinden Freja, men hvis man følger 
den græske mytologi er navnet på 
gudinden Afrodite. 

Idag er valentinsdag noget, hvor man 
tager sin kærste med ud og spise eller 
giver hende blomster, men før i tiden 
var det ikke det samme. 

Disse to sagn er grundlaget for den  
valentinsdag vi kender i dag.

Hvis vi går tilbage i tiden, har man 
historier om at valentinsdag blev op-
kaldt efter en romersk præst ved navn 
Valentin. Han trodsede kejserens  
ordre om ikke at vie soldater, men til 
sidst blev han opdaget og blev hals-
hugget.

En anden historie er om en kristen 
præst som også havde navnet  
Valentin. Han hjalp folk der var  
forfulgt af katoliker, men blev til sidst 
opdaget af kejserens folk. Han fik så 
et valg om at vælge kristendommen 
fra eller få en dødstraf. På grund af 
hans stærke tro valgte han kristen-
dommen og blev hængt den 14.  
februar. Før han blev hængt skrev han  
et brev til sin elskede, efter sigende 
det brev der førte til at rigtig mange 
mennesker skriver romantiske breve 
til hinanden hver år.
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Har du brug for et  
Valentins-kort til en du 
holder af, kan du bestille 
det på Medielinjen.

Bestil et af de kort du kan se her på 
siden, eller vi kan lave kortet så det 
passer til dig, med din tekst og  
billede. Du kan bestille kortet på  
medie@pgu.dk eller du kan ring til 
Jette på 4040 3961, Jan på 2027 
2310 eller Andreas på 40113248

Standard      5,-

Eget design 10,-
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Sudoku
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Hvad er U.S.A Motto? In god we trust We are one We are free now

I hvilket årstal bliv 
fredag den 13 en ulykke 
dato?

1636 1307 168

Hvilket land opfandt 
pasta?

Kina Italien Spanien

I hvilket årstal fandt  
slaget på reden sted?

1587 1536 1801

Hvem var Danmarks 
konge fra 1131 - 1157?

Valdemar den store Abel Erik Klipping

Hvem opfandt fjersynet? John Logie Baird Nidel de Faneo Joseph May

Hvilket af disse ting 
opfandt Thomas Edison 
ikke?

Bevægelige billeder Den elektriske pære Dynamoen

Hvilket årstal fik Disney 
rettighederne tilbage for 
deres første figur Oswald 
the lucky rabbit?

2006 1996 1988

Hvem dræbte Abraham 
Lincoln. Den 14 april 
1865?

John Wilkes Booths Jacob the Wille Jonatham Odo

Hvilket årstal blev 
grundloven skabt?

1906 1849 1888

Hvilken af disse disney 
figure er ikke en rigtig 
historiske person?

Mulan Belle Pocahontas

Hvilket årstal invaderede 
Tyskland Polen?

1939 1930 1940

Hvem opfandt denne 
sætning?
a2 + b2 = c2

Albert Einstein Pythagoras Isaac Newton

Hvem var den første 
kvinde til at få en inter-
national pilot licens?

Bessie Coleman Raymonde de Laroche Betty Ross

Hvem var den først 
kvinde til at tjene en mil-
lion dollars?

Nina Jema Rosebelt Nielson Madame C.J. Walker

Hvem opfandt den første 
benzinmotor drivende 
bil?

Michael Debillo Carl Friedrich Benz Jacob the Car

Internet Quiz om Historie
Søg og du skal finde viden
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Skitur til Østrig 2014
Vi ankom til Schladming kl 6:30 efter at vi havde 
sat vores ting og spist morgenmad tog vi op og 
lejede vores udstyr. Begynderne tog ned til ski-
skole og møde deres insturktør mens dem der 
var øvede tog højere op på bjerget. 

Skiskolen varede hele den første dag og halv-
delen af den næste dag. Herefter skulle nybe-
gynderne selv stå på ski og øve sig videre.

Mange overskred deres egne grænser og blev 
mere modige som dagene gik.

En af dagene tog vi alle sammen op og spiste 
frokost sammen oppe på toppen af bjerget  
(Hochwurzen, 1850 meter højt). Hver eftermid-
dag var der afterskiing, hvor vi fik os, en øl, 
noget sodavand eller en varm kakao. 

Senere tog vi tilbage til hotellet, hvor vi gik i bad 
og gjorde os klar til at spise aftensmad. Efter 
aftensmad gik vi bare rundt på hotellet og slap-
pede af.

Hver dag klokken 20:15 mødtes vi og snakkede 
om hvordan dagen var gået. Vi fortalte om gode 
oplevelser og om hvem vi ville stemme på, som 
vi havde set havde gjort det godt den dag. Man 
fik en klokke via stemmerne som enten var pga. 
kammeratskab eller hvis personen havde over-
gået sine egne grænser. Den klokke kørte man 
med som symbol for sin insats.

Det var en god tur og alle havde et godt humør.     
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Hygge og spil 
(HS og Ida )

Foredrag om 
arbejde (Trine)

Lære hjertestart 
(Michael H.C)

Hinnerup badet. 
Gartis. Tilmel-
ding til Høgeg 
Afgang ??

PGU Rosenholm 
Banevej 2, 8543 Hornslet 
tlf. 86 99 56 00 www.pgu.dk


