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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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Januar måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Martin, Morten, Kasper P., Casper F., Jonathan, Aleksander, Alex, 
Victor, David, Thomas, Lisa, Mikkel, Matias

Snart er et år gået

UFL har igen været på en 
fantastisk tur til Berlin

Bekir fortæller om tyrkiske 
traditioner

Læs om hvilke nytårsforsæt 
de forskellige har - har du 
selv et?

NYTÅRSFORTSÆT

Merete vil gerne 
tabe sig 10kg.  

Madlog.dk regner 
kalorier ud for en.Andreas nytårs-

forsæt er ikke at 
have noget nytårs 

forsæt.

Jesper vil stoppe 
med at ryge.

Jonas vil stoppe 
med at ryge.

Jonathan vil altid 
være den ærligste 
mand i rummet.

Andreas, skal 
sove mindst 6 

timer hver nat.

Jette vil være 
mormor :-)

Kasper vil gerne 
lære at dividere.

Morten ikke 
drikke så meget 
sodavand. Spise 

mindre kage.

Thomas vil spise mere 
sundt og blive bedre til at 
komme op om morgnen. 23



Mistænkeligt forhold  
til en printer !!!!!
Efter en del problemer med printeren, samtalte 
Jan en eftermiddag med printeren og bad til, om 
ikke nok den ville printe rigtigt, og sluttede sin 
appel af med ”søøøde skat”...
David som overhørte ”samtalen” kiggede vantro 
på Jan og kommenterede med et ”kinki” smil ”det 
næste bliver vel at du tager den med hjem”

Vindere af  
julekonkurrencen!!
Louise og Liselotte svarede rigtigt  
på hvem der gemte sig bag julemands-
skæggene i sidste nummer. Det var Briit, 
Kent og Christian. 
Louise og Liselotte fik hver en pose  
snebolde, tillykke med det :-)

BANKOO og julehygge!!
Der var desværre ikke så tilslutning  
til årests julebanko, men dem der  
mødte op havde en hyggelig aften :-)

Elev kommer møder for sent for 
3. gang på en uge. Ringer til fag-
lære og kommer med forklaring 
om at have glemt bus og togtider. 
Men om ikke en faglære lige kunne 
hente ham, hvis de alligevel skulle 
ud og køre????
HVAD tror du - kom ud af røret 
(sengen) og fang den buuuus!!
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Nelson Mandela
R.I.P. 18. Juli 1918 - 5. December 2013

Nelson Mandela var en sydafrikansk politiker og aktivist. 
Han var den første præsident for Sydafrika valgt i et fuldt 
ud demokratisk valg den 27. april 1994. Mandela var  den 
første sorte præsident for sit land.
Mandela blev født den 18. juli 1918 i Mvezo , Sydafrika i en 
Thembu kongelige familie.
Hans regering fokuserede på at smide arven fra apartheid 
ud, afslutte racisme , fattigdom, ulighed og til at opdrage til 
racemæssig forståelse i Sydafrika. Politisk var han socialist 
og han var præsident for Den Afrikanske Nationalkongres 
(ANC) 1991-1997. Internationalt var Mandela gener-
alsekretæren for De alliancefri landes bevægelse 1998-
1999. Mandela modtog mere end 250 hædersbevisninger, 
herunder 1993 Nobels Fredspris , den amerikanske Presi-
dential Medal of Freedom , og den sovjetiske bekendtgørelse 
af Lenin. 

Han bliver ofte kaldt Madiba, som er hans stamme navn fra 
xhosa klanen. Mange kalder ham også Tata  ( “Fader “).

Mandela havde været syg i flere år efter sin pensionering. 
Han blev indlagt i sensommeren 2013 med en lungeinfek-
tion. 
Mandela døde den 5. december 2013 Houghton Estate , 
Johannesborg. Han blev 95 år gammel.
I 1962 blev han arresteret, dømt for sammensværgelse 
mod styret og idømt livsvarigt fængsel i Rivonia Trial.
Mandela sad over 27 år i fængsel, i første omgang på Robben 
Island, og senere i Pollsmoor Prison og Victor Verster Prison. 
En international kampagne lobbyede for hans løsladelse, der 
blev givet ham i 1990.

5. december 2013 døde 
Nelson Mandela

- hele verden er i sorg
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Pister
Højeste skiløb i meter: 2700
Total pistelængde i km: 167
Længste nedfart i km: 8
Langrend i km: 20
Snekanonanlæg i km: 167
Off-piste: Ja
Lifter
Antal lifter: 87
Storkabinelifter: 2
Kabinelifter: 5
Stolelifter: 15
T-lifter: 65
Liftkap. pr. time: 89400
Byen
Indbyggere: 6022
Gæstesenge: 3500
Byens højde i meter: 745

Schladming info:

Skitur 20.-26. januar 2014
Snart går turen til Østrig igen for dem der skal med 
på den årlige skitur.
Vi håber, at alle der skal med glæder sig rigtigt me-
get. Her er lidt inspiration fra stedet. Hvis I har lyst 
til, at selv gå på opdagelse I Schladming kan I gå ind 
på denne hjemmeside. www.schladming.eu.
Busturen tager 20 timer så det vil være en god idé at 
forberede sig til busturen med nogle spil, bøger eller, 
hvad I ellers kan slå tiden ihjel med.
Vi skal bo på hotel Gotschlhof - www.skiamade.com

Det bliver FEDT

21



Gode råd om fyrværkeri 
• Tag kun ét stykke fyrværkeri frem ad gangen 
• Tænd kun fyrværkeri udendørs 
• Affyr raketterne fra et stativ eller rør 
•  Brug en spand med sand til røret, hvis jorden 

er hård 
•  Tænd ikke fyrværkeri i nærheden af brandfar-

lige steder 
•  Hold afstand til det tændte fyrværkeri, se sik-

kerhedsafstand på fyrværkeriet 
• Skynd dig væk, når du har tændt fyrværkeriet 
• Hold kæledyr inde nytårsaften 
•  Kig efter om fyrværkeriet er mærket med  

BRS-nr.
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Navn: Kasper Poulsen
Fødselsdag: 01/12 – 1992
Stjernetegn: Skytte
Hvad job ønsker du dig: Ved ikke endnu
Dine kæledyr: Hunde
Hårfarve: Lys Kommunefarvet
Dine hobbies/interesser: 
Fodbold-Brøndby/Venner hygge
Hvad er du god til: 
Læse/Fifa/Er en god ven
Yndlinges / Hadedyr: Hund/Rotter
Yndlingsfrugt / Hadefrugt: 
Jordbær/ Dadler
Ynglingsslik/Hadeslik: 
Vingummi/Surt slik
Ynglingssport/Hadesport: 
Fodbold/Basketbold
Dansk skuespiller jeg helst ville møde: 
Mads Mikkelsen
Person som skulle spille mig i film:  
Rowan Atkinson
3 ting med på en ø: 
Ps3/Internet/ Computer
Hvis jeg vandt 10:000 Kr. Ville jeg købe: 
Aktier til brøndby/ Det nye gta spil/ gave til min familie
Hvis jeg var et dyr var jeg: 
Gepard
Største oplevelse: 
Koncert med carpark north

JULE OPGAVE
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JULE SUDOKU
Nem Sudoku

1 3 2

8 1 7

6 5 8

1 2 4

2 4 5 9

9 4 3

7 8 6

4 9 5

8 1 2

Svær Sudoku
Det var en dame, der  
spurgte lille Per, hvad han 
gik i.
  Så spurgte hun:
- Går du i skole ?
- Nej.
- Går du i fritter ?
- Nej.
- Går du i børnehave ?
- Nej.
- Hvad går du så i ?
- Gummistøvler !

En mande-jokes
En mand strander på en øde ø. Efter 14 
år uden kontakt til andre mennesker ser 
han pludselig en dag noget i horisonten. 
Han tror først, at det er et skib, men da det 
kommer tættere på, kan han se, at det må 
være meget mindre. Efter en halv times 
råben og viften med armene dukker der en 
underskøn kvinde i våddragt op af vandet. 
Hun går hen til manden og siger:
- Hvor længe er det siden, du sidst har 
røget en cigaret?
- 14 år, svarer manden prompte, hvorefter 
kvinden lyner en lomme på venstre ærme 
af våddragten op. Frem kommer en pakke 
cigaretter og en lighter. Manden tænder og 
tager et ordentligt sug:
- Åh - det var godt!
Så spørger kvinden:
- Hvornår har du sidst drukket whisky?
- For 14 år siden, svarer manden. Og 
kvinden lyner lommen på højre ærme af 
våddragten op. Frem kommer en lomme-
lærke. Manden tager en 
ordentligt slurk:
- Åh - det var f... godt!
Så spørger kvinden, mens hun begynder 
at lyne ned i våddragten fra halsen mod 
brystet:
- Hvor længe siden er det så, at du haft det 
rigtigt sjovt?
Manden bliver helt vild og udbryder:
- Hold da k... Du vil da ikke fortælle mig, 
at du også har et fjernsyn derinde?

18

Kasper 
Medielinjen 
Bofællesskab  
Borrupvej
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Følelser:
- Hjælpe barnet med at forstå hvad det føler, det kan 
godt være svært at finde sine følelser.
- Man skal være rollemodel. 

Hvad hjælper: 
•	 Specialpædagogik.
•	 Social færdighedstræning.
•	 Fysiske rammer, lyd, lys.
•	 Medicin
•	 Forældretræning 

ADHD
Af Tania Marie Stephansen

Jeg har været til et foredrag og høre 
om et forældretræningsprogram, i 
Center For ADHD, som jeg gerne vil 
fortælle om. 

  
Det kan være meget hårdt og udfor-
drende at være forældre til børn 
med ADHD, derfor kan forældre 
komme på Center For ADHD, og 
lære forældretræningsprogram, og 
lære at få redskaber til at forebygge 
de mange konflikter der kan opstå 
med ADHD. På kurset går de efter 
en bog, der hedder De Utrolige År. 
Den handler om, hvordan man kan 
forebygge de mange konflikter der 
opstår i familier med ADHD. 
  
Børn med ADHD skal have hjælp så 
tidligt som muligt, for så kan man 
forebygge negative følgevirkninger, 
som symptomer på ADHD kan have 
på barnets og familiens trivsel. 
Specielt hvis de får meget skæld 
ud, når de er små, kan det have 
påvirkning på den senere udvikling 
af barnet. Det skaber dårlig selv-
værd, og kan ende ud i senere brug 
af stoffer og druk. Derfor kan foræl-
dre komme på center for ADHD og 
lære forældretræningsprogrammet. 
 
Der er forsket i, om redskaberne og 
forældretræningsprogrammet virker, 
gennem mange år. 
  
Det fremmer barnets kreativitet og 
fantasi og selvværd, hvis man leger 
hver dag med dem. Børnestyret leg. 
Det skal være barnet der styrer og 
fører an i legen, og så følger man 
bare barnets ideer. Det fremmer 
selvværdet. 
  
Man skal huske at rose barnet rigtig 
meget, for så sætter man fokus på de 
positive ting barnet gør, og ikke de 
negative ting. Så er det den adfærd 
man fremmer. 
Kurset varer i et år, hvor man går der 
en gang om ugen. Og derefter er der 
et opfølgningsforløb på 6 mdr. hvor 
man kommer en gang om måneden.

Der er nogle symtptomer der  
kendetegner børn med ADHD. 

Det er: 
•	 Let afledelighed.
•	 Uopmærksomhed - hører ikke 

hvad man siger, fordi de evt. er 
meget optaget af det de er i gang 
med.

•	 Manglende vedholdenhed, ud-
holdenhed - går igang med noget 
andet inden det sidste projekt er 
færdigt.

•	 Planløs adfærd.
•	 Hyperaktivitet - svært ved at 

sidde stille, støjende
. Hvis de ikke bliver hjulpet på den 
rigtige måde, f.eks. bliver de skældt 
meget ud, når de gør noget der er ir-
riterende, eller ikke rigtig får ros, kan 
det udløse: 

•	 Genstridighed
•	 Raserianfald
•	 Uefterrettelighed
•	 Uadrettethed 

De ovenstående ting, er dem foræl-
drene lærer at bearbejde. Uefterret-
telighed og udadrettethed er nem-
mest at få til at forsvinde, hvis man 
hjælper på den rigtige måde. 

Men børn med ADHD har også 
mange gode sider

•	 Kreativitet
•	 Innovative tanker
•	 De er super gode til at leve i 

nuet.
•	 De kan tit få nogle skæve idéer.

Det forældrene først og fremmest 
skal, er at rose,  hver gang deres 
børn gør en god ting. 

Forældrene skal rose når barnet gør 
noget, de gerne vil fremme. Og ig-
norere når barnet gør noget dårligt 
som de ikke vil fremme. 

Den adfærd man giver opmærk-
somhed, fremmer man. 

Selv de helt små ting skal man give 
ros for, f.eks: 
Hvor er du dygtig at du kan sidde stille 
på stolen. 
Og hvor er det flot at du er stille og 
lytter efter.  

Man skal også lege med sit barn.

På kurset får forældrene nogle 
skemaer de skal udfylde og nogle 
opgaver de skal lave derhjemme. 

Man skal lege med sit barn mindst 
15 minutter om dagen, lyder en af 
opgaverne.

Børnestyret leg

I børnestyret leg, giver man barnet 
lov til at bestemme alting i legen. 
Man skal bare have sat nogle rammer 
først, så det ikke bliver for vildt.
 Den voksne skal lege med, 
men mest bare være passiv og vise 
at man har set barnet, det giver selv-
værd til barnet. 
 

Voksenstyret leg

Hvis legen er voksenstyret, vil det 
sige at den voksne hele tiden griber 
ind i legen og, og ikke lader barnet 
bestemme selv. Man siger f.eks. nej, 
det kan den da ikke, eller sådan her 
ville være bedre. Så bliver barnet pas-
sivt. 

Man skal hjælpe barnet med at finde 
andre muligheder, som for eksempel: 
Ikke at slå for at få opmærksomhed.

Følelser:

- Hjælpe barnet med at forstå hvad det 
føler, det kan godt være svært at finde 
sine følelser.
- Man skal være rollemodel. 

Hvad hjælper: 
•	 Specialpædagogik.
•	 Social færdighedstræning.
•	 Fysiske rammer, lyd, lys.
•	 Medicin
•	 Forældretræning 

Tania startede på PGU i 
2012 og er på kantinen, men 
er i skrivende stund i prak-
tik på Amanda. Hun flytter i 
udslusningshus i det nye år.



Berlintur med UFL klubben

Berlins Hovedbanegård er dobbelt så stor som 
Københavns banegård. Der var pyntet op til jul 
med et kæmpe juletræ.

Vi var til realityshow på et spillested i Berlin.
Her var skuespillere klædt ud som forskellige 
kendte og andre personligheder.

Et besøg på AquaDom og Sealife i 
Berlin kan også anbefales.

På caféerne var der 
udsmykket på mange 
forskellige måder. Der 
var nisser over alt. Selv 
motorcykler og bamser 
var klædt ud til jul.

Efter at vi havde været på 
café, tog vi på julemarked, 
hvor man kunne købe alle 
mulige juleting.

9



Ingredienser:
1.	1/2	Pakke	Cornflakes
2. 1 Lille Pakke Cacaopulver 125 gr.
3. 1/2 Pakke Palmin 
4. 125-150 gr. Flormelis

Julehygge på Medie,  

da der skulle smages  

på kagerne :-)

Cornflakeskager
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kone, er mor til mig og min storesø-
ster. Og så min fars første kone, der 
har jeg en bror. Og med den tredje 
kone, der har han to små piger. Der 
er mange problemer i familien og det 
går ikke så godt derhjemme.

Og så er der det næste, det der 
med tørklædet, hvorfor kvinder…

Bekir: Det er fordi de skal lukke deres 
hår, håret skal ikke ses.

Hvad så når de er helt pakket ind, 
er dét det samme med kroppen?

Bekir: Ja, de gør det fordi de ikke vil 
have at folk kigger på dem.

Lisa: Nååå, okay, på den måde.

Bekir: Ja, de vil kunne have at deres 
mand skal se på dem. Plus at gud 
siger, at du skal bære tørklæde. Det 
er en god ting at gøre det, og hvis 
du tænker på i gamle dage, da bar 

kristne og jøder også tørklæder. 

Er det den samme gud i tror på, 
som vores gud. Og Jesus?

Bekir: Nej, nej, nej, Jesus er ikke 
gud hos os, han er profet. Og vores 
sidste profet, det er Mohammed. Han 
kom med Koranen. Har du set den 
film der hedder, ‘The message’?

Lisa: Nej, men jeg har godt hørt om 
den.

Bekir: Har du set den? Den er rigtig 
rigtig god, den er også rigtig sørge-
lig. Den fortæller hvordan muslimer 
de lever. Fordi, du skal opføre dig 
ordentligt, du skal respektere andre 
mennesker. Mig, jeg gør alt hvad jeg 
kan, for at blive en god muslim. Jeg 
kommer fra Gellerup parken, det er 
Danmarks mest belastede område. I 
den muslimske verden, der er mange 
problemer, især nede i Syrien og i 

Palæstina - og det er jeg meget ked 
af.

Hvilke traditioner har i, altså lige-
som vi har jul?

Bekir: Altså vi har en fest, det hedder 
Bajram?, så bliver folk ligesom be-
lønnet. Altså du bliver belønnet, ved 
at holde en fest sammen med fami-
lien, hvor du spiser kager og besøger 
gamle mennesker. Man får penge og 
nogle gaver og sådan noget.

Det der med at i holder Ramadan, 
er det også faste traditioner?

Bekir: Ja det er det, hvis dit helbred 
det er i orden, så skal man faste, der 
er ingen udvej. Hvis du foreksempel 
har sukkersyge, har psykiske proble-
mer eller anden sygdom, så behøver 
du ikke, men til gengæld skal du så 
betale et beløb.

Land: Tyrkiet
Hovedstad: Ankara
Indbyggertal: 75.413.958

Danmark

Tyrkiet

Fortsættes næste side
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Skær palmin over og tag halvdelen. Læg den i en gryde og lade det smelte ved 
svag varme (38 gr.).

Tag en skål og kom 125 gr. cacaopulver i.

Så tager man flormelisen og kommer i 
skålen.

- og kom så det smeltede palmin i.

Tag og kom det i nogle bage- 
forme og kom dem i køleskabet

Så hældes cornflaksene i og man rører det 
hele sammen.

Tag et decilitermål og hæld 125 gr. flor-
melis i eller vej det på en bagevægt.

11
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Hvor kommer du fra?

Bekir: Fra Tyrkiet, fra en lille by der 
hedder Sivas, den er lidt større end 
Aarhus. En stor del af tyrkerne i 
Aarhus kommer fra denne by, så de 
kender hinanden rigtig godt. 

Er både din mor og far er tyrkere?

Bekir: ja

Hvordan er du endt i  
Danmark?

Bekir: Det er fordi, at min far kom 
hertil i 70’erne for at arbejde. Hans 
sidste arbejde var med frugt og 
grønt, han har desværre fået nogen 
problemer med ryggen. Han har fået 
gigt, og noget eksem i hænderne. 
Han har arbejdet rigtig hårdt for at 
kunne forsørge os.

Lisa: Uhh, det har min far også.

Hvad tro har du?

Bekir: Islam, jeg er Sunni-muslim.

Hvad er jeres tro, i forhold  
til danskernes?

Bekir: Jamen, vores tro siger, altså 
der er 5 søjler. Det ene er at du skal 

faste - Ramadan, det andet er at du 
skal på pilgrimsfærd. Du skal selvføl-
gelig være i orden, du må ikke stjæle, 
du må ingenting. Du skal bede fem 
gange om dagen også, det tager 5 
minutter hver gang du skal bede. Det 
er også vigtigt at man vasker sig me-
get grundigt, hænder, arme, fødder, 
håret, næse og mund.

Hvad er Ramadan?

Bekir: Det er sådan at du kommer 
tættere på gud, du kommer tæt på 
ham. Du viser ham, at du gør det for 
hans vilje. Du forestiller dig, at du 
ikke har noget mad og ikke noget 
brød og ser hvordan det kommer til 
at gå. Ser hvordan du får det psykisk 
af det.

Gør du det også her på PGU?

Bekir: Jeg har holdt det 7 gange. 
Men da jeg blev 18 år fik jeg nogen 
psykiske problemer, så jeg tager 
medicin nu. Men hvis man ikke kan 
faste, fordi man tager medicin eller 
har nogen andre problemer, så er 
det blevet bestemt, at i Danmark skal 
man betale 100 kroner hver dag. I 
Tyrkiet skal man betale 50 kroner.

Hvordan er du blevet opdraget?

Bekir: Hvordan jeg blev opdraget...
Min far har altid vist mig den rigtige 
vej. Der har været nogen gange han 
har været rigtig sur, men det han har 
været sur over, det er noget han har 
ret i. Han giver mig kærlighed, han 
trøster mig og jeg har kun min far, 
fordi min mor er syg, hun er skizo-
fren. I 1995, flyttede hun tilbage til 
Tyrkiet.

Er du nogensinde nede og  
besøge hende

Bekir: Sidste år besøgte jeg hende, 
og så hende for første gang i 19 år. 
Jeg fik det rigtig dårligt, jeg kunne 
ikke komme til mig selv, jeg havde 
det lidt skidt.

Har du nogen søskende  
overhovedet?

Bekir: jeg har 5 søskende i alt.

Bor de så sammen med din far,  
eller nede hos din mor?

Bekir: Ingen bor hos min mor. Min 
far han har været gift 3 gange, det er 
en lidt lang historie. Min fars anden 

Bekir - at være tyrker i Danmark!
Lisa og Andreas  
fra Medielinjen havde  
lavet en aftale med  
Bekir om et interview  
hvor han skulle fortælle lidt 
om sin baggrund og  
traditioner fra Tyrkiet.  
Det blev en lang, men meget 
interessesant samtale.
Der er et par steder i artklen hvor vi 
er usikre på stavning og udtale af 
tyrkiske steder og ord - det  
må i bære over med :-)



kone, er mor til mig og min storesø-
ster. Og så min fars første kone, der 
har jeg en bror. Og med den tredje 
kone, der har han to små piger. Der 
er mange problemer i familien og det 
går ikke så godt derhjemme.

Og så er der det næste, det der 
med tørklædet, hvorfor kvinder…

Bekir: Det er fordi de skal lukke deres 
hår, håret skal ikke ses.

Hvad så når de er helt pakket ind, 
er dét det samme med kroppen?

Bekir: Ja, de gør det fordi de ikke vil 
have at folk kigger på dem.

Lisa: Nååå, okay, på den måde.

Bekir: Ja, de vil kunne have at deres 
mand skal se på dem. Plus at gud 
siger, at du skal bære tørklæde. Det 
er en god ting at gøre det, og hvis 
du tænker på i gamle dage, da bar 

kristne og jøder også tørklæder. 

Er det den samme gud i tror på, 
som vores gud. Og Jesus?

Bekir: Nej, nej, nej, Jesus er ikke 
gud hos os, han er profet. Og vores 
sidste profet, det er Mohammed. Han 
kom med Koranen. Har du set den 
film der hedder, ‘The message’?

Lisa: Nej, men jeg har godt hørt om 
den.

Bekir: Har du set den? Den er rigtig 
rigtig god, den er også rigtig sørge-
lig. Den fortæller hvordan muslimer 
de lever. Fordi, du skal opføre dig 
ordentligt, du skal respektere andre 
mennesker. Mig, jeg gør alt hvad jeg 
kan, for at blive en god muslim. Jeg 
kommer fra Gellerup parken, det er 
Danmarks mest belastede område. I 
den muslimske verden, der er mange 
problemer, især nede i Syrien og i 

Palæstina - og det er jeg meget ked 
af.

Hvilke traditioner har i, altså lige-
som vi har jul?

Bekir: Altså vi har en fest, det hedder 
Bajram?, så bliver folk ligesom be-
lønnet. Altså du bliver belønnet, ved 
at holde en fest sammen med fami-
lien, hvor du spiser kager og besøger 
gamle mennesker. Man får penge og 
nogle gaver og sådan noget.

Det der med at i holder Ramadan, 
er det også faste traditioner?

Bekir: Ja det er det, hvis dit helbred 
det er i orden, så skal man faste, der 
er ingen udvej. Hvis du foreksempel 
har sukkersyge, har psykiske proble-
mer eller anden sygdom, så behøver 
du ikke, men til gengæld skal du så 
betale et beløb.

Land: Tyrkiet
Hovedstad: Ankara
Indbyggertal: 75.413.958

Danmark

Tyrkiet

Fortsættes næste side
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Jeg har betalt 3000, altså min far 
betalte for mig, fordi jeg ikke fastede. 

Og så er der noget der hedder offer-
fest, det er noget hvor man slagter, 
f.eks en ko eller et får eller en kalv, 
hvor man deler den ud med de fattige 
og fester.

Der er to fester om året, ramadan og 
offerfest.

Hvor mange dage varer 
Ramadanen?

Bekir: Det er 29 eller 30 dage, ikke 
mindre eller mere. 

Hvordan foregår Ramadanen?

Bekir: Det er sådan at du skal faste 
mens der er dagslys. Du må heller 
ikke drikke og ryge. Kun når det er 
mørkt må du spise. 

Hvordan ser din fremtid ud, hvis 
alt er som du gerne vil have det?

Bekir: Jeg har haft et meget meget 
hårdt liv.

Hvad vil du gerne være?

Bekir: Jeg vil gerne arbede med en 
have eller sådan noget.

Kan du godt lide at være gartner?

Bekir: Måske ikke en have, måske en 
containerplads. 

Kan du bedst lide at være alene, 
eller vil du gerne arbejde sammen 
med nogen?

Bekir: Jeg vil helst arbejde alene.

Arbejder du også alene her?

Bekir: Jeg føler mig bedst, når jeg 
arbejder alene. Men det er helt fint, 
hvis jeg arbejde med andre. Men 
sommetider har jeg nogle vanskelig-
heder med at forstå ting.

Har det noget at gøre med, at du 
er tyrker, at det er svært for dig at 
forstå?

Bekir: Nej, det er fordi jeg har nogle 
problemer med hjernen.

Er du glad for at bo i Danmark?

Bekir: Ja, jeg er meget meget glad 
for at bo i Danmark, for de giver mig 
nogen ting jeg ikke kunne få andre 
steder. Men jeg tænker over men-
nesker, fordi jeg er opvokset i et 
belastet område, fordi der er forskel 
på tyrkere og andre mennesker. 
Tyrkerne hjælper andre mennesker, 
de åbner deres arme og giver en kop 
te. De hjælper dig, og spørger om 
de skal hjælpe dig eller følge dig i 

denne her by. I forhold til her, er der 
ingenting. Hvis der nu kommer nogen 
fra udlandet, ville du så hjælpe dem 
rundt?

Lisa: Det er svært at svare på.

Bekir: Der kan du selv se, forskellen 
på tyrkiske mennesker og dem der 
bor i Danmark. Jeg er meget glad for 
at bo i Danmark. Men problemet er, 
jeg fik først hjælp da jeg blev 18 år. 
Jeg har aldrig nogensinde fået hjælp, 
fordi jeg har haft kræft og har været 
meget meget syg.

Har du haft kræft?

Bekir: Ja, jeg har været indlagt på 
kommunehospitalet i to og et halvt år. 
Jeg er blevet opereret 40 gange eller 
sådan noget. Hvis du så min journal 
ville du få et chok. Mange af dem der 
arbejder der, kender mig stadig væk. 
Altså sygeplejerskerne, de er rigtig 
søde. Hvis jeg skal derud så køber 
jeg en kasse clementiner, det gør jeg.

Lisa: Det er en sød tanke

Bekir: Klementiner eller æbler eller 
noget.

Hvad synes du er de største  
forskelle på Danmark og dine for-
ældres moderland?

Bekir: Altså i Tyrkiet, der er der noget 
der hedder azan det er folk, der skal 
bede. Du ved, der hvor man mø-
des - altså moskéer. Det er der hvor 
man råber at man skal til bøn. Der er 
ingen moskeer i Danmark. 

Lisa: Ja, jeg var i Tyrkiet sidste år, så 
det ved jeg godt.

Bekir: Vi har stadig ikke lov til at have 
det i Danmark. Jeg tror problemet er, 
at hvis det bliver lavet i Danmark, så 
vil danskerne blive påvirket af det. 
Ikke på en dårlig måde, men på en 
god måde, det tror jeg regeringen er 
bange for.

Nå Bekir, vi var nået til det der med 
den største forskel.

B: Forskellen mellem mennesker i 
Danmark og mennesker i Tyrkiet. Så 
tænker jeg, at mennesker i Tyrkiet er 
mere åbne og mere omsorgsfulde. 
Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. 
Men jeg synes også der er godt i 
Danmark, jeg håber at både udlæn-
dinge og danskere, de får det godt 
sammen. Det er det jeg håber på, 
plus jeg håber på at der ikke kommer 
nogen problemer, som der plejer. 
Som f.eks. Hells Angels og Bandidos 
og sådan nogen ting. Sådan noget er 

jeg ikke så glad for, fordi min store-
bror han har også været ude i noget 
kriminalitet.

Er han stadig det?

Bekir: Nej han er flyttet og har en 
kone og 3 børn.

Jeg har selv været tæt på at blive 
kriminel, jeg kender mange som har 
givet mit tilbuddet om at være med i 
noget kriminalitet.

Er det der hvor du boede før?

Bekir: Ja, jeg følte mig meget isole-
ret, jeg havde ingen venner og blev 
meget mobbet, der blev grint af mig 
og sådan noget. På grund af det, har 
jeg flere gange overvejet at gå ind 
i en kriminel gruppe. Men, i sidste 
ende jeg tænke, at der kunne blive 
konsekvenser, så det duede ikke til 
noget alligevel.

Der er mange der kommer til at ende 
som kriminelle, hvis deres forældre 
eller deres venner svigter dem.

Nu kom vi ikke ind på svinekød, 
hvorfor er det i ikke må spise  
svinekød?

Bekir: Det er fordi det er et meget 
urent dyr, det er meget fedtet, det er 
meget usundt, det er meget urent. 
Det eneste jeg ved er, at det kan give 
problemer.

Hvad må i så spise?

Bekir: Oksekød, kalvekød, lam og 
kylling.

Hvad spiser i mest af?

Bekir: Jeg tror det er okse og kylling, 
jeg ved det ikke, altså - hjemme ved 
os selv er det okse og kylling.

Må muslimer drikke alkohol?

Bekir: Det er ikke godt, fordi når du 
drikke og bliver fuld, kender du ikke 
dig selv. Du ved ikke hvem du er, du 
kommer til at lave masse anderledes 
ting. Hvis du drikker, det er ikke godt. 
Jeg kan godt finde på at drikke, hvis 
det er sådan en dag. Men generelt, 
så er det ikke så sundt for hovedet.

Lisa: En gang imellem må man jo 
gerne få et glas, det skader jo ikke :-)

Lisa: Når Bekir vi skal til at runde af. 

Vi vil fra Medielinjen sige tak fordi 
du havde lyst til at fortælle om dit 
hjemland og jeres traditioner :-)

 



 

Lørdag den  14. decmber var jeg inde og se hob-
bitten del 2,  ”Dragen smaugs ødemark” .
Filmen der fortsætter  hvor del 1 slutter.  Jeg  
mener, af man skal have set del 1 inden man ser 
del 2. Det kan være svært at følge med i del 2, da 
den bygger videre på del 1. Gennem filmen følger 
vi Bilbo Sækkker og dværgene op vej mod deres 
hjem, det ensomme bjerg. Deres hjem er blevet 
indtaget af dragen Smaugs. 

6 ud af 6 stjerner.

3D effekten virker 
fantastisk i denne film.

Dragen er utrolig godt lavet i denne film og det  
er en af de fedeste effekter som jeg har set i en 
film. For at få fuldt udbytte af den films effekter 
anbefaler jeg at man ser filmen i 3D. 3D gør hele 
filmen mere fed og spændende.  Jeg  giver den 6 
stjerner ud af 6 mulige, så hvis i ikke ved hvad i 
skal lave i juleferien anbefaler jeg denne film. Jeg 
synes filmen var utroligt god og glæder mig aller-
rede til del 3 som udkommer til næste år . Det er 
alt hvad jeg har til jer om denne film. 

Glædelig jul og godt nyt år fra Thomas jensen
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JULE SUDOKU
Nem Sudoku

1 3 2

8 1 7

6 5 8

1 2 4

2 4 5 9

9 4 3

7 8 6

4 9 5

8 1 2

Svær Sudoku
Det var en dame, der  
spurgte lille Per, hvad han 
gik i.
  Så spurgte hun:
- Går du i skole ?
- Nej.
- Går du i fritter ?
- Nej.
- Går du i børnehave ?
- Nej.
- Hvad går du så i ?
- Gummistøvler !

En mande-jokes
En mand strander på en øde ø. Efter 14 
år uden kontakt til andre mennesker ser 
han pludselig en dag noget i horisonten. 
Han tror først, at det er et skib, men da det 
kommer tættere på, kan han se, at det må 
være meget mindre. Efter en halv times 
råben og viften med armene dukker der en 
underskøn kvinde i våddragt op af vandet. 
Hun går hen til manden og siger:
- Hvor længe er det siden, du sidst har 
røget en cigaret?
- 14 år, svarer manden prompte, hvorefter 
kvinden lyner en lomme på venstre ærme 
af våddragten op. Frem kommer en pakke 
cigaretter og en lighter. Manden tænder og 
tager et ordentligt sug:
- Åh - det var godt!
Så spørger kvinden:
- Hvornår har du sidst drukket whisky?
- For 14 år siden, svarer manden. Og 
kvinden lyner lommen på højre ærme af 
våddragten op. Frem kommer en lomme-
lærke. Manden tager en 
ordentligt slurk:
- Åh - det var f... godt!
Så spørger kvinden, mens hun begynder 
at lyne ned i våddragten fra halsen mod 
brystet:
- Hvor længe siden er det så, at du haft det 
rigtigt sjovt?
Manden bliver helt vild og udbryder:
- Hold da k... Du vil da ikke fortælle mig, 
at du også har et fjernsyn derinde?
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JULE OPGAVE
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2014

Årstals quiz 2014

1. Bliver der udskrevet folketings-
valg i 2014?

2. Verdensmesterskaberne i fod-
bold bliver spillet i Brasilien 2014, 
men hvem bliver verdensmester?

3. Bliver PGUs nye træværksted 
på Hornbjergvej færdig i 2014?

4. Træder Dronning Margrethe d. 
2. tilbage og overlader pladsen til 
kronprins Frederik.

5. Bliver elevtallet så højt i PGU, 
at endnu et nyt hus bliver købt?

6. Får fodboldslandsholdet en ny 
træner i 2014?

7. Kommer Medina til Rosenholm-
festivalen?

8. Skal UFL til Berlin i 2014?

9. Sker der ombygning i Kantinen  
i 2014?

10. Kommer der en ny dagligvare-
butik i Hornslet i 2014?

11. Skal Medielinjen have nye 
computere i 2014?

12. Får Gartneriet ny traktor i 
2014?

Send dit svar til medie@pgu.dk

Send dit svar til medie@pgu.dk
Præmie til de svar der kommer tættest på.           
Præmien uddeles om et år.

Tip en 12ér

deltag og vind en 

gave til næste jul
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Pister
Højeste skiløb i meter: 2700
Total pistelængde i km: 167
Længste nedfart i km: 8
Langrend i km: 20
Snekanonanlæg i km: 167
Off-piste: Ja
Lifter
Antal lifter: 87
Storkabinelifter: 2
Kabinelifter: 5
Stolelifter: 15
T-lifter: 65
Liftkap. pr. time: 89400
Byen
Indbyggere: 6022
Gæstesenge: 3500
Byens højde i meter: 745

Schladming info:

Skitur 20.-26. januar 2014
Snart går turen til Østrig igen for dem der skal med 
på den årlige skitur.
Vi håber, at alle der skal med glæder sig rigtigt me-
get. Her er lidt inspiration fra stedet. Hvis I har lyst 
til, at selv gå på opdagelse I Schladming kan I gå ind 
på denne hjemmeside. www.schladming.eu.
Busturen tager 20 timer så det vil være en god idé at 
forberede sig til busturen med nogle spil, bøger eller, 
hvad I ellers kan slå tiden ihjel med.
Vi skal bo på hotel Gotschlhof - www.skiamade.com

Det bliver FEDT
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NYTÅRSFORTSÆT

Jesper vil skaffe sig 
en smartphone  

med touchskærm.

Tina, vil gerne 
tabe sig og kunne 

løbe 5 km.
Frances, komme til 

tiden på arbejde, 
være mere positiv.

Simon vil gerne 
begyndte og  

løbe igen.

Morten vil tabe 
sig, og lave om på 
sin kost, bl.a spise 

mindre slik.

Henrik vil blive 
bedre til at stå op 

om morgen.

David vil gerne 
blive mere nørd.

Patrick vil gerne 
tabe sig lidt 

mere.

Jacob vil slappe 
mere af, og nyde 

livet.

Patrick, vil forsøge at 
komme til tiden hver 

dag.
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NYTÅRSFORTSÆT

Merete vil gerne 
tabe sig 10kg.  

Madlog.dk regner 
kalorier ud for en.Andreas nytårs-

forsæt er ikke at 
have noget nytårs 

forsæt.

Jesper vil stoppe 
med at ryge.

Jonas vil stoppe 
med at ryge.

Jonathan vil altid 
være den ærligste 
mand i rummet.

Andreas, skal 
sove mindst 6 

timer hver nat.

Jette vil være 
mormor :-)

Kasper vil gerne 
lære at dividere.

Morten ikke 
drikke så meget 
sodavand. Spise 

mindre kage.

Thomas vil spise mere 
sundt og blive bedre til at 
komme op om morgnen. 23



Casper F
22 år

Casper R
19 år

Jan S
20 år

Kristian H
20 år

Morten k
23 år

Ruben
22 år

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

Godt nytår 

til alle!


