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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-avi-
sen, 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 høre, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller i den 
vide verden! 
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December måneds ud gave af ”SMØREN” er lavet af: Martin, 
Kasper, Sannie, Tina, Marie, Mark, Morten, Mads, Oliver, Anders, 
Michael 

I ønskes alle en rigtig god jul og et fantastisk nyt-
år. Vi glæder os til vi ses i det nye år.

Svend Erik

Jannie

Naim
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Vinderen af konkurrencen 
fra sidste nummer blev 
Sarah fra gartneriet 
Sarah havde sammen med mange 
andre gættet hvem de tre julemænd 
var. Der blev trukket lod mellem de 
indsendte deltagere og Sarah var 
den heldige.



 

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! :-)

JULETUR
Ebeltoftvej har været  
på juleafslutningstur.  
De var ude at spise, hygge og spille pool.  
De havde en mega hyggelig aften.

- “Far, jeg ønsker mig ikke en ny 
playstation til Jul alligevel.”
- “Hvorfor dog ikke? Det har du jo 
plaget om hele året?”
- “Ja, men jeg fandt en helt ny oven 
på klædeskabet i går.”
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”DØDT” INTERNET!!!
En dag i november var medielinjens netværk nede 
hvilket gjorde, at eleverne ikke kunne komme på 
serveren. Derfor kunne de ikke lave deres opgaver 
den dag. Marie kommenterede: ”Vi burde holde 
begravelse, fordi internettet er dødt”

“Far, far” sagde lille Holger - Jeg 
har lige indviet mit nye detek-
tivsæt - og jeg har fundet ud af, 
at du og julemanden har samme 
fingeraftryk!

Den ene blondine til den anden: Åhh gud. det 
er jul på en fredag i år.
Den anden: Åhh nej! bare det ikke er den 13

Og så var det professoren, der sagde til sin 
kone:
- Jeg har en overraskelse til dig til jul.
- Ih dog, hvad er det?
- Jeg har tænkt mig at opkalde en virus 
efter dig.

Hørt i retten:
- Hvorfor stjal De den høne?
- Fordi jeg har fået en kogebog i julegave.
- Hvad har det med sagen at gøre?
- Der står: ”Man tager en høne...”

LEGESYGE KATTE
Gartneri-kattene er vist meget legesyge, så 
en dag prøvede de at slå ud efter mediefolkene 
da de skulle tage billeder, og vi blev helt 
forbavsede over at de kunne finde på det.Sådan kan man 

også lave guirlan-
der ud af aviser! Vi 
lavede guirlander 
ud af aviser til jule-
afslutningen. Den 
længste var lavet af 
Michael og var ca. 
3 og en halv meter 
lang.



I fredags var nogle af os fra Pgu i Den Gamle By for 
at se Ildshow, det var flot og de var gode til det. Først 
gik vi til møntmestergården, og vi så hvordan man 
fejrede jul for 400 år siden. Nogle købte Risengrød og 

en Bøfsandwich. Og vi fik også læst op af en mand 
fra en bog. Vejret skiftet lidt mellem regn og tørt. Så 
gik vi rundt og kiggede på tingene i byen. Det har 
været en god tur, det gad jeg godt gøre igen. 

Ildshow i Den Gamle By

Og det kan familie, 

kærester og 

venner også godt 

gøre - for nogen 

af dem får virkelig 

fl otte gaver, lavet på 

Medielinjen

Vi glæder os 
i denne tid
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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 over for af en kvinde som hedder 
Daina, der fortæller, at hun har en 
kur mod hans illusioner og hans sind-
syge. 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 om bord på et skib bliver de an-
grebet af en direktør Tidmanns skibe.

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 hjæl-
pe ham med at ødelægge The Maker, 
men det viser sig at Stross ikke  
kunne hjælpe overhovdet, da han 
senere bliver så sindssyg, at han stik-
ker en nål i Ellies øje og tager det ud 
og senere andgriber Isaac. Nær slut-
ning beslutter Isaac, at han vil redde 
Ellie, så da hun har fundet et skib der 
virker og går igang med at indstille 
det, starter Isaac affyringen også  
selvom Ellie spørger om hvorfor han 
gør det. Isaac fortæller bare, at han 
ikke kunne redde sin kæreste, men 
måske han kunne redde hende. 

Der er forskelige slags Necromorphs.
Der er Slashers, Spitters, Infecters, 
Crawlers, Pregnant, Brute, The Hun-
ter, Leaper, Lurker, Devider, Cyst, 
Exploder, Feeder, Flyer, 
Guardian, the Pack, Pods, the Swarm, 
Stalkers, Twitchers, Tripod, Uber-
morph, Tormenter, Regenerators og 
The Swammers.

Der er også forskellige bosser.
Der er The Nexus, The Leviathan, 
Hive Mind og The Snowbeast. 

Spilleanmeldelse
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En fem år gammel sag om patent er i første omgang 
afsluttet. Samsung skal betale Apple 3,75 milliarder 
kroner. Samsung er gået med til at betale rivalerne 
fra Apple lidt over 548 millioner dollars efter en 
langvarig sag om patent. Samsungs overtrædelser er, 
at de har kopieret forskellige funktioner og 
udseendet fra iPhone i deres Galaxy-telefoner. 
Betalingen skal ske inden for ti dage fra fredag.

Samsung skal betale Apple 
3,75 milliarder kroner

Nyheder

Dropbox dropper både email 
og foto-app

Dropbox har besluttet at lukke selskabets to første 
enkeltstående apps, email-appen Mailbox og 
foto-appen Carousel. Mailbox lukker endegyldigt 
ned 26. februar 2016, mens Carousel drejer videre 
indtil 31. marts næste år. Idéen var at skabe en 
foto-app, som gjorde det nemt at bruge Dropbox 
som centrum for alle ens billeder, uanset om de var 
taget på mobil eller ej. Dropbox er dog ikke færdig 
med at lave nye apps. Seneste skud på stammen er 
den få uger gamle app Paper, som er bygget til at 
flere personer let kan samarbejde i et fælles 
dokument. I modsætning til Mail box og Carousel 
lever Paper indtil videre kun inde i Dropbox.

Det vælter rundt med vira på nettet, der enten 
ødelægger din computer, går efter dit privatliv eller 
blot snager i dine sager. Den nyeste virus, kaldet 
Chimera, der er fundet på nettet, tager dog 
ubehagelighederne til et nyt niveau. Chimera 
krypterer alt indholdet fra din computer, og 
bagmændene kræver en løsesum på op til 865 euro 
(ca. 6.500 kroner) før du kan få indholdet tilbage 
ukrypteret. Dette kunne meget vel gøre den til en af 
nettets helt store skurke.

Er det verdens mest onde 
computer-virus?

Danmark ramt af 
luftvejsepidemi - rammer 

særligt børn
Landet er lige nu ramt af en epidemi, der er særligt 
udbredt blandt børn. Alle kan blive ramt af 
bakterien, der har navnet Mycoplasma. I de tre sidste 
uger af november blev der på landsplan påvist 
omkring 250 nye Mycoplasma-tilfælde om ugen. 
Bakterien smitter ved dråbeoverførsel, når man 
hoster og nyser på hinanden. Forebyggelse af 
sygdommen handler om god håndhygiejne, og at 
man er opmærksom i offentlige rum, så man ikke 
hoster i retning af andre. 7
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Engel i labyrint 2 Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.232.1.1.da www.gratisskole.dk

Hjælp englen med at finde hen til Maria med Jesusbarnet.Find vej gennem labyrinten

Løs sudokuerne
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Find 10 fejl på det nederste billede
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Medielinjen har lavet 
slideshow og powerpoint 

til skimøde. Vi laver  
mapper med KRAP skemaer 

til vejledere og værksteder.  
Mange elever har også fået 
taget julegave portræt fotos 
som er blevet flotte og vi er også 
i gang med at forberede os til 
juleafslutning fredag d.18  
december. Vi skal have en 
lækker brunch og hygge med 
konkurrencer og julebanko 
hvor man kan vinde gaver som 
vi selv har haft med.      

Kantinen laver julefrokostmenuer 
til den store guldmedalje. Først var 
det personalets julefrokost til PGU 
og så var det til medarbejderne 
på kommunen. Der har også været 
gang i julekagebagning og der kan 
købes småkager i kantinen.

Gartneriet er i igang med status. Det vil 

sige at de skal tælle alle ting på gartneriet 

op, og vi mødte bla. Sarah, som gik rundt 

med en blok, hvor hun skrev de ting ned 

som hun havde talt op.
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Tømrerne har stadig travlt med  
renoveringen på hornbjergvej men det går  
stødt fremad. Nu kan man se alle værelserne og 
hvordan indretningen af rummene bliver. På værk-
stedet laver de skraldespands skure og genbrugs 
møbler bla. til PGU kontoret.

Godt nytår til alle....

skååååååååååååå 

åååååååååååååål

Gartneriet er i igang med status. Det vil 

sige at de skal tælle alle ting på gartneriet 

op, og vi mødte bla. Sarah, som gik rundt 

med en blok, hvor hun skrev de ting ned 

som hun havde talt op.

D.17 december skal de på gartneriet have jule-frokost hos Arne og hans kone bagefter har de fået fribilletter til Gl. Estrup museum.
de har også gang i dyrk-ning af økologiske kryd-derurter.
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9 drømme du altid drømmer og deres betydning
Alle folk drømmer, men altid på forskellige måder. Dog er der en række symboler, som 
man kan tolke for at man kan finde betydningen af vores drømme. Her er en liste med 9 
almindelige drømme og deres betydning:

1. Du bliver skyllet væk af tidevandet
Drømmer du, at du bliver skyllet væk af en bølge, 
kan det være et tegn på, at du har været igennem 
noget meget alvorligt og er blevet traumatiseret. At 
blive skyllet væk hører under katastrofedrømme, og 
de hænger ofte sammen med, at man ikke tænker 
rationelt. At blive skyllet væk kan også betyde, at 
man føler, at man er ved at blive visket ud som 
person. Du føler, at du er ved at miste noget eller 
nogen.

2. Du er uforberedt til en eksamen
En eksamen symboliserer en livssituation, som du oplever som 
en prøve, og som kræver mod. Når du er uforberedt kan det 
betyde, at du tvivler på dine faglige egenskaber, men det kan også 
betyde en manglende tro på dine sociale evner. Alternativt kan 
sådanne drømme også bare symbolisere din angst for eksamen.

4. Du bliver jagtet
Drømmer hvor du bliver forfulgt represen-
terer ofte et gammelt truma, som endnu 
ikke er blevet løst. Personen der er efter 
dig er ofte en skygge af dig selv. Skyggen 
kan tage form af et dyr eller en ansigtsløs 
mand, og denne type drøm kan være meget 
dramatisk og omhandler ofte onde kræfter, 
der prøver at slå én ihjel. Drømme om for-
følgelse forekommer hyppigt hos folk med 
depressioner, fordi man har en høj grad af 
selvbebrejdelse og et negativt selvbillede.

3. Du er nøgen i offentligheden
Denne klassiske drøm handler om forhol-
det til din krop og seksualitet. Drømmen 
symboliserer, at du har det svært med 
at smide tøjet foran kæresten eller gå på 
stranden i bikini. Men ofte symboliserer 
drømme om nøgenhed skam. Drømmer 
du, at du føler dig nøgen, kan det betyde, 
at du føler, at folk gennemskuer dig i din 
hverdag, at du ikke føler, at du er god nok, 
som du er. Det hænger tit sammen med 
dårligt selvværd, og at man har det dårligt 
i sociale sammenhænge.

Seje facts om drømme:
1. Vi sover ca. en tredjedel af vores liv
2. Vi drømmer kun om ting vi ved om, og folk som vi har set og/eller kender.
3. 5 min. efter du er vågnet har du glemt 50% af din drøm
4. Små børn drømmer ikke om sig selv. Vi optræder først i deres drømme, når de er 3-4 år gamle
5. Snorker du, drømmer du kun sjældent imens

Kilde: psykoweb.dk
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5. Du er i frit fald
Man drømmer ofte, at man falder, når man har taget en 
chance og frygter konsekvenserne af den. Det kan være 
karrieremæssigt eller et forhold til en person, man er 
usikker på. Følelsen af at man falder, optræder hyppigt i 
indsovningsfasen. Tilstanden mellem søvn og bevidsthed, 
er en fase hvor man giver slip på sig selv, og derfor er disse 
drømme meget normale på netop dette tidspunkt.

6. Du er på afveje
Drømmene handler ofte om, at man er utryg i en 
fremmed situation eller har et identititetsrelateret 
problem. Ofte er destinationen ens eget hjem, og 
det er et udtryk for, at man giver for meget af sig 
selv og ikke er opmærksom på egne behov. Disse 
drømme forekommer ofte hos folk, der har sagt ja 
til for meget, eller fordi de bare er stressede. 

7. Du taber dine tænder
Hvis du taber dine tænder i en drøm, kan det betyde, 
at du føler, at du ”taber dit ansigt”, eller at der bliver 
trampet på din stolthed og fremtoning. Det kan være 
en situation, hvor du føler dig overvurderet, eller at 
folk har trådt på din værdighed.

8. Du føder
Fødselsdrømme symboliserer et nyt projekt i dit liv. 
Der er typisk tale om meget stærke drømme, og de 
forekommer hyppigt, når man er ved at udvikle sig 
som menneske. Det kan være et nyt job, et håb, eller 
troen på, at noget kan lade sig gøre. Fødselsdrømme 
kan være gode til at fortælle dig, hvad du vil med dit 
liv. 

9. Du flyver
Hvis du har en flyvedrøm er det vigtigt at lægge mærke 
til dine følelser i drømmen. Hvis du er glad og lykkelig 
i drømmen, er det et tegn på, at du føler dig fri, må-
ske fordi du har løst et problem eller er forelsket. Men 
drømme hvor man hænger i luften kan også være eks-
tremt angstprovokerende. Føler du ubehag i luften kan 
det være et tegn på, at du mangler jordforbindelse og 
frygter, at du er havnet i en situation du ikke kan mag-
te. Drømmen fortæller, at du har brug for at arbejde i 
en hverdag med mere tryghed, eller at du skal overveje, 
om du har gang i noget du ikke er klar til.

I næste nummer af Smøren kan du læse om endnu 
flere drømme og deres betydning.
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Skær kartoflerne i både. Hæld kartoflerne i det kogende 
vand.

Læg kartoflerne på en fad og til-
sæt salt, peber og krydderier.

Lav kartoflerne i ovnen, ved 200 
grader i ca. 40 minutter.

Kog kartoflerne. 
HOLD ØJE MED AT GRYDEN 

IKKE KOGER OVER!!!

Skræl kartoflerne. 

Hæld lidt mel over kartoflerne.

Steg kartoflerne i lidt olie på pan-
den ved høj varme i kort tid.

Ovnkartofler:
1 kg kartofler
4-5 spiseskeer olivenolie
1 teske salt
1 téske peber
div. krydderier

Kylling:
450 gram kylling
3 spiseskeer olivenolie
1 teske honning
1/2 teske honing
1 knivspids

Tzatziki:
1 agurk
1/4  liter græsk youghurt
1 fed knust hvidløg
1 knivspids peber
1 knivspids salt

KYLLING MED OVNKARTOFLER OG TZATZIKI
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Skær fedt fra kylling.Riv agurk på et rivejern. Hæld det revne agurk op i en skål 
og bland med cremefraiche.

Skær kylling i stykker

Steg kylling på panden.

Bland kyllingestykkerne 
i marinade

Og sådan her ser det færdige 
resultat ud :-)

Bland olivennolie, chilli, honning 
og salt sammen i en skål.
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Kjeld  bor på  Ebeltoftvej 
og arbejder på Gartneriet 

Kaptajn på Kjelds 
5 stjernet skib 
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Navn: Kjeld Pedersen
Fødseldagsdato: 30/6 1995
Søskende: Jeg har 8 søskende, så vi er ni i alt - 4 storesøstre,  
2 lillesøstre og 2 lillebrødre.
Hvor kommer du fra: Trige.
Stjernetegn: krebsen.
Hvad job ønsker du dig, når du er færdig i PGU: Noget med maskiner.
Kæledyr: Har ikke nogen kæledyr.
Har du en kæreste. Nej, det har jeg ikke.
Kunne du godt tænke dig en: Ja, på et tidspunkt. 
Hobby/interesse: Har ikke rigtig nogen, men kan godt lide at sove når 
jeg ikke er på arbejde.
Yndlingsdyr/hadedyr: Jeg har ikke rigtig nogen hadedyr, da jeg kan 
lide alle slags dyr. Men hvis jeg skulle have et dyr skulle det være en 
tiger.
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Min hadefrugt er banan og kan ellers lide alle 
slags frugt.
Yndlingssport/hadesport: Kan godt lide at se motorløb/hader ballet.
Yndlingsret/haderet: Kan godt lide masser af kød/hader vegatarret.
Det værste du ved: Krig.
3 ting du gerne vil have med på øde ø: Et 5 stjernet hotel med all-in-
clusive, en 5 stjernet færge som sejler fra øen og en som kan sejle 
færgen.
Hvad ville du købe hvis du havde 10.000 kroner: Spare dem op til  
kørekort.
Hvis du var et dyr, hvad var du så: En ørn.
Hvad er din største oplevelse: At have været på efterskole i Nysted 
som ligger på Lolland.
Hvad synes du om dit arbejde: Kan godt lide maskinerne. 
Hvad skal du efter PGU: Det ved jeg ikke helt endnu.
Hvad er det bedste ved at være i PGU: Det ved jeg ikke - måske at 
være sammen med vennerne og lære at kunne klare sig selv senere i 
livet og møde nye mennesker.
Hvad er det væreste ved at være i PGU: At komme tidligt op om  
morgenen. 
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Dachstein Sky Walk er blevet kaldt ”Den mest 
imponerende udsigtsplatform i alperne”. 

Placeret i 2700 meters højde og bygget ved 
kanten af en 250 meters lodret klippevæg. Ved 

Hunerkogel, har du her en fantastisk 360-graders 
udsigt over det store Dachstein bjerg og de fleste 

flotte bjergtoppe i alperne. 
Få skridt fra Sky Walken finder du også den ene-

stående  hængebro.

Erlebnisbad er et stort badeland i Schladming 
der er forskellige vandrutsje baner, saunaer  og 
boblebade. Selve poolen er 380 kvadrat meter.

2

3

Skitur til Schladming  
den 25. til 31. januar 2016

 Skitur til  

Østrig 2016

Nu nærmer det sig tiden for den årlige 
skitur. Her er lidt info om noget af det der 
er mulighed for at opleve dernede.
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Hotellet

Hovedbyen Schladming er en sprudlende  
vintersportsby med alt, hvad hjertet begærer af 
forretninger, cafeér, liv på gågaden og spændende 
spisesteder. Liftsystemet starter stort set fra 
byens centrum og går direkte op på hovedbjerget 

Planai. 

Schladming er en gammel mineby, og den gamle 
bydel emmer af traditionel alpe-atmosfære og 

romantisk stemning med gamle kirker og alpehuse.

Det klassiske hotel Gasthof Götschlhof har 
gennem årene haft mange danskere boende. Hotel-

værten Hermann har været der længe og kender 
derfor rigtig godt de danske gæster.

Med en optimal beliggenhed direkte på pisten og 
kun 250 meter til liften, kommer I ikke nærmere 

Schladmings fantastiske skiområde.

kælketur

Vil du gerne kælke er der mulighed for at prøve 
kælkebakken som  er 7 km lang den køre over en 

anden bakke som vi kalder for skovskider bakken.

For dem som vil andet end at stå på ski er 
der mulighed for at melde sig på følgende 
aktiviteter:

1  Schladming bytur

2  Dachstein skywalk

3  Erlebnisbad

4  kælketur1

4
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Januar 2016
Fredag 1.
Lørdag 2.
Søndag 3. Kasper F / 24
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.
Lørdag 9. Simon / 21
Søndag 10.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Søndag 17.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Lørdag 23.
Søndag 24.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.
Lørdag 30.
Søndag 31. Kasper R / 21   


