
søndag 1. Robin 22
mandag 2.
tirsdag 3.
onsdag 4. Hygge (Ida) UFL (Morten H 23
torsdag 5.
fredag 6.
lørdag 7.
søndag 8. Lisa 21
mandag 9. Patrick W 19
tirsdag 10.
onsdag 11. Minigolf. Tilmelding til Michael H.C. UFL (Aleksander 20
torsdag 12.
fredag 13.
lørdag 14.
søndag 15.
mandag 16.
tirsdag 17.
onsdag 18. Jesper U 20
torsdag 19.
fredag 20. Grill hos Bodil.  Tag selv kød og drikkevarer med. Tilmelding til Trine UFL

lørdag 21.
søndag 22.
mandag 23. Marie 19            Sankt Hans
tirsdag 24.
onsdag 25. Sommer afslutning (is) (Henrik og Morten) UFL
torsdag 26.
fredag 27.
lørdag 28.

Pip pip :-)
Se nu lige her hvad der 
rugede i akelejerne da jeg 
skulle købe planter i dag:) 
Indsendt af Tina, Toftevej
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Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånds- 
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! 

Juni måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Martin, Kasper P., Jonathan, Aleksander, Alex, David, Thomas, Lisa, 
Mikkel, Matias, Marie, Niklas

Følg med i gyserhistorien  

Marie er denne måneds 
model i serien  
”Det er IN at gå i genbrug”

Casper Friis i praktik
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PIIINLIGT!!!!!
Medielinjen var ellers meget stolte af  
rengøringsvejledninger som vi har lavet for 
katinen. MEEEN en alvorlig fejl havde sneget 
sig ind under indtastningen.
”Aftøring” var blevet til ”Afføring” og lige 
nøjagtig når man snakker rengøring og hygi-
ejne er det nok ikke så heldigt at tørre noget 
af i ”afføring”. Godt at eleverne på kantinen 
er vakse og opdagede fejlen!

Sådan kan man også få 
gang i salget!
Tømrerne havde solgt disse heste til en bør-
nehave i Hornslet, men hvilken børnehave??
Da de ankom til børnehaven for at levere,  
konstaterede de, at denne børnehave ikke var 
den som havde bestilt, men da de så hestene 
var de da meget interesseret i også at købe 
nogen. Så denne strategi kan måske bruges 
igen en anden gang :-)
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SOS!!!
Alex sendte denne besked til faglærer forleden??? Hvordan sidder man fast i sine ben????Heldigvis kom han fri af dem igen med begge ben i behold.



”Kunne du tænke dig at arbejde her i  
fremtiden?”
Ja, det kunne jeg.

”Er der noget af arbejdet som er bedre en 
andet?”
Nej, jeg synes at alt arbejdet er lige godt.

”Ved du hvor mange der arbejder på Borups 
Pakkeri?”
Ja, der er omkring 15 til 18 arbejdere.

Casper Friis i praktik på 
Borups Pakkeri

”Hvordan er dit arbejde?” 
Jeg synes det nogle gange er hårdt og andre 
gange er det lettere, jeg har pause fra 10:00-
10:15 og frokost pause fra 12:00-12:15.

”Hvordan er dine kollegaer?”
Jeg er meget glad for mine kolegaer.

”Hvor lang er din arbejdsdag?”
Min arbejdsdag er mandag og onsdag til klok-
ken 15:00 og tirsdag, torsdag og tredag til klok-
ken 12:00.

BORUPS
PAKKERI

BORUPS PAKKERI

BORUPS PAKKERI

BORUPS PAKKERI
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”Er der nogle frynsegoder ved dette 
arbejde?”
Ja, vi kan tage isterninger  til hvad vi drikker.

”Hvad laver firmaet?”
Vi pakker varer bl.a. for Caleti og Aida.

”Hvilke produkter har de?”
Vi pakker ting som f.eks. tallerkner, her den an-
den dag fik vi en ordre på at pakke tallerkener i 
kasser med 4 tallerkner istedet for 6 tallerkener.

”Hvordan er det at være på  
Borup Pakkeri?”
Jeg synes det er bedre at være herude end på 
medie og sidde foran computeren.

”Hvordan kommer du til og  
fra arbejde?”
Jeg tager bussen, og jeg er ikke den eneste fra 
PGU herude. Der er også Tea og Ida. Nogle 
gange får jeg et lift hjem.
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Min rejse til Mallorca
I påskeferien var jeg på Mallorca sammen med min 
mor, hendes kæreste, min lillebror, min lillesøster, 
min mormor, min onkel og hans kæreste og deres 2 
små børn. Da vi skulle rejse stod vi op kl. halv 4 om 
morgenen. Vi skulle flyve kl. 7 og var på Mallorca 
kl. 10 hvor solen skinnede. Temperaturen var på 
mellem 20 og 30 grader i solen. Der var en pool på 
vores hotel, som vi badede i næsten hver dag.

Palma Nova
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Zentangler er noget man kan 
hygge sig med at tegne på. Man 
kan få Zentangler der er lette, 
mellem og svære at lave.

Prøv at udfylde hvalen med 
mønstre du selv bestemmer.

7

Skrevet af: Aleksander



Brutal legend
Brutal Legend er en blanding af 
action og evetyrspil med reel-tids 
strategy. En af producerne var Dou-
ble Fine og Electronic Arts for ps3 
og Xbox 360. Spillet blev udgivet 
i 2009 i Nordamerika og Europa. 
Men originalt var det Vivendi 
Games forudgående med der sam-
mensmeltning og Activision, men 
Activision droppede det efter sam-
mensmeltningen, hvor det senere 
blev genoptaget af Electronic Arts. 
Nogle år senere udkom spillet også 
til pc 

Brutal Legend er et tredjepersons spil. Det 
handler om Eddie Riggs, der ankommer til 
en verden, som er overrent med dæmoner. 
Igennem spillet hjælper du andre menne-
sker med at overtage landet fra dæmoner-
ne. Igennem spillet får du forskelige missio-
ner, og hvis du klarer dem får du ildofringer, 
som du kan bruge til at opgradere dig selv 
eller dit udstyr. Der er forskelige bosser og 
missioner igennem spillet. Man kan også 
samle genstande.

Eddie Riggs er hovedpersonen
Lars Halford er lederen af de gode i et stykke tid.
Lita Halford er Lars Halford søster.
Lionwhyte er Doviculus underordnede.
Magnus er den, der styrer at sende mænd ud, 
når Eddie beder om det.
Killmaster er en de personer, der bliver rekuteret 
til Eddie´s hold. 
The Baron er også en person, som melder sig 
på Eddie´s hold Doviculus er lederen af de onde 
Ormagödon er en slags gud for landet de er i.
Gaudian of Metal hjælper med at opgradere ens 
udstyr, men mod betalling.  
Ophelia er en af Eddie´s holdkamerater. Drow-
ned Ophelia er det også, men hun føler sig 
forrådt. Succoria er Eddie’s mor, og er gammel 
leder af dæmonerne. Riggnarok er Eddie´s far. 
Rima er leder af Zaulia.

Skrevet af: Martin



Van Diesel
Van Diesel rigtige navn er Mark Sinclair Vin-
cent, og er en amerikansk skuespiller, instruktør, 
producer og manuskriptforfatter. Han blev meget 
kendt i år 2000, da han havde hovedrollerne i 
flere succesfulde Hollywood film, som Fast and 
Furious og XXX. Han stiftede produktionsselska-
berne One Race Films, Tigon Studios og Race-
track Records.

Vin Diesel er født og opvokset i New York City. 
Han havde sin scenedebut i en alder af 7, da han 
optrådte i børnenes Dinosaur Door. Han forblev 
involveret i teater, og gik på byens universitet 
Hunter College, hvor hans kreative arbejde førte 
ham til at blive manuskriptforfatter. I begyndel-
sen af 1990 blev han aktiv filmskaber.

Vin Diesel har været med i mange film, men 
de mest populære var dog Fast And Furious og 
XXX.    
      
Vin Diesel er kendt for hans genkendelige dybe 
stemme. Det siges at hans stemme gik i over-
gang, da han var 15 år.

I 2001 datede han sin Fast And Furious medspil-
ler Michelle Rodriguez. Han har også udtrykt sin 
kærlighed for den Dominikanske Replublik, og 
han er også godt kendt med den tidligere præsi-
dent Leonel Fernández. Van Diesel har en dat-
ter og en søn med hans model kæreste Paloma 
Jimenez. Børnenes navne er Hania Riley på 5 år 
og Vincent på 3 år.

Da Vin Diesel hørte om Paul Walkers død, tog 
han straks tilbage til californien. Da han ankom 
tog han direkte ud til Paul Walkers mors hus, og 
han havde dette at sige ”Jeg troede, at de behø-
vede min styrke, men det viste sig, at det var 
mig, der havde brug for deres, for jeg brød ned, 
da jeg kom ind af døren” Hans mor gav mig et 
kram og sagde jeg er ked af det, jeg sagde jeg er 
ked af det? du er den mor som har mistet sin søn, 
hun sagde ja, men du mistede din anden halvdel.
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Tur til Himmelbjerget  

Lørdag den 10. Maj tog nogle medlemmer 
fra UFL Rosenholm ud til Himmelbjerget. Det 
hele startede med, at vi mødtes på Banevej 
kl. 08:30, hvor vi ventede i 30 minutter på at 
busserne ankom, så vi kunne komme af sted. 
Selve køreturen tog 57 minutter, fordi vi holdt 
en kaffepause på vejen. Da vi ankom til Sil-
keborg, samlede vi os i en gruppe for at få en 
sodavand og vores madpakke. Efter det gik vi 
mod den båd, som vi skulle sejle med til Him-
melbjerget. Båden sejlede først klokken 11, 
og selve bådturen tog 1 time. Da vi ankom til 
Himmelbjerget, gik nogle af os op på toppen 
af bjerget. Omkring kl. 13:30 samledes vi ved 
tårnet, hvor man fik et tilbud om at komme op 
i tårnet og se derfra. Da klokken blev 14:00 

gik vi ned og nød en is for egne penge, indtil 
klokken var 15:05, hvor vi tog båden igen. 
Men den sejlede først til Laven og så tilbage 
til bjerget, hvor vi skulle samle nogle flere 
passagerer op i båden. Efter det sejlede vi til-
bage til Silkeborg. Da vi var kommet af båden, 
gik vi mod restauranten. Der blev vi vist til 
vores bord, hvor vi bestilte vores drinks. Efter 
det gik vi op og tog kød, ris, nudler og salat 
på tallerkenen. Vi gik op og fik det stegt på en 
varm plade. Til dessert kunne man tage is. Da 
vi var færdige med det, gik vi op og betalte, 
og så gik vi tilbage til busserne for at køre til 
Hornslet. Der var ikke nogle stop denne gang.   

10
Skrevet af: Martin
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Fotograf: NiklasFotograf: Martin
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Tøj til job og fritid
Marie fra Medielinien ses her i  
afslappet, men smart tøj. Sættet består 
af cowboybukser, en pinkfarvet silke-
bluse. Sættet har kostet: 150 kr. og det 
er købt i Genbrugsen i Rønde.
Hvis DU kunne tænke dig, at få taget 
billeder og komme i avisen i det sæt 
tøj, som du får for at ville deltage, så 
kontakt os. Vi henter dig på arbejde, 
kører ud og shopper i genbrugsbutik. 
Derefter finder vi et sted at tage nogle 
gode billeder.
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Husets forbandelse 
Jeg hedder Lea, og jeg er 12 år. Min lillebror 
hedder Tom, og er 10 år. Vi bor sammen med 
vores forældre i en lille lejlighed i udkanten 
af byen. Og i udkanten af byen var en stor 
skov. En skov, hvor der sjældent kom nogen. 
I hvert kom der ikke nogen de gange, hvor 
jeg har været der. Det kunne jeg godt forstå, 
for det var en temmelig uhyggelig skov. Det 
så så uhyggeligt ud med de store egetræer, 
der stod tæt sammen som sild i en tønde. 
Jeg forestillede mig, at der kunne være 
hvad som helst i den skov. Hekse, trolde, 
vampyrer og varulve. Okay, min fantasi har 
altid været stor. Måske næsten for stor. Mine 
forældre siger, at jeg en dag bliver forfatter. 
Men det tvivler jeg på. 
Hver gang, jeg gik forbi skoven, fik jeg altid 
kuldegysninger. Jeg rystede atter på hove-
det af mig selv, da jeg og Tom gik forbi den 
en mørk aften. Jeg og Tom var på vej hjem 
fra en fest hos nogle venner. Det var næsten 
midnat, da Tom pludselig stoppede foran 
skoven.  

”Kom nu!” råbte han og løb ind i skoven.
”Kan det ikke vente til i morgen?” klagede jeg.
”Ej, bare lige en lille tur” lokkede Tom. 
”Okay” sukkede jeg.
Modvilligt løb jeg efter ham. Snart befandt vi os 
i den tætte skov, og jeg fik en ubehagelig fornem-
melse.
”Ej, kan vi ikke godt gå hjem nu?” sagde jeg. 
”Er du bange?” spurgte Tom for at spille smart. 
”Nej, selvfølgelig ikke” svarede jeg. 
Vi gik lidt videre. Pludselig var der så mørkt, at vi 
ikke kunne se noget, bortset fra fuldmånens svage 
stråler, der trængte gennem trækronerne. Den var 
stor og gul i horisonten. En ugle tudede i det fjerne, 
og græsset var dugvådt. Himlen blev kulsort, og mit 
hjerte bankede helt oppe i halsen. 
”Tom, jeg kan seriøst ikke lide det her” sagde jeg. 
”Skal vi ikke vende om?” 
”Helt ærligt” sagde Tom. ”Der sker jo ikke noget. 
Og hvis vi ikke kan finde tilbage, overnatter vi bare 
herude” fortsatte han, som om det var noget, han 
gjorde hver dag. Jeg sagde ikke noget, og i tavshed 

gik vi videre. Uglens tuden blev højere i takt med, 
at vi bevægede os dybere ind i skoven, der syntes at 
blive mere og mere skræmmende for hvert skridt, vi 
tog. Lidt efter befandt vi os i et område, som lignede 
en lysning, bortset fra at græsset blev belyst af må-
nelys, og ikke af solen. 
”Her kan vi sove!” sagde Tom, og lagde sig ned i 
græsset, selvom det var vådt. Jeg skuttede mig, og 
gøs ved tanken om at ligge her i denne uhyggelige 
skov. Jeg lod mit blik flakke rundt mellem træerne, 
blot for at have noget at lave. Bag et af de store 
egetræer, var der pludselig noget, der tiltrak min 
opmærksomhed. Det var et svagt lys, der så ud til at 
stamme fra et vindue. 
”Tom!” kaldte jeg, og flyttede nogle grene til side for 
bedre at kunne se. Tom gik hen til mig. 
”Hvad er der?” spurgte han søvnig. 
”Se!” sagde jeg og pegede.  
Foran os var der et stort hus. Ja, det lignede faktisk 
et lille slot, men det var ikke noget kønt syn. Det var 
totalt faldefærdigt, der lå murbrokker overalt, og der 
var sat skodder for vinduerne. På hver side af hoved-
døren var der nogle fakler, hvis flammer blafrede 

Skrevet af: Marie



lystigt i den svage natsommerbrise, som om de lok-
kede folk til at træde nærmere. 
”Skal vi ikke tjekke stedet ud?” spurgte Tom ivrigt. 
”Det kan være, at vi kan sove her”
Jeg kunne selvfølgelig have nægtet, men valget så 
ud til at være mellem den mørke ubehagelige skov 
og den klamme faldefærdige bygning. Jeg fandt det 
mere betryggende at sove derinde, så jeg svarede, at 
det skulle vi helt sikkert. Vi masede os ind mellem 
træerne, og snart befandt vi os ved hovedtrappen. 
Tom var den modigste af os, så han bankede på ho-
veddøren. Men der skete ikke noget. Der kom ikke 
nogen og lukkede op. Tom rakte ud efter håndtaget, 
men jeg standsede ham. 
”Nej” sagde jeg. 
”Hvorfor, Lea?” spurgte han. 
”Det kan være, der bor nogen” sagde jeg. 
”Hvem gider og bo i sådan et hus?” grinede Tom. 
”Du må have set for mange gyserfilm” 
Jeg skulle lige til at komme med indvendinger om, 
at han nødig skulle snakke, da døren pludselig åb-
nede af sig selv med en knirkende lyd, der flænsede 
stilheden. Vi kiggede spørgende på hinanden og gik 
indenfor. 

Husets indretning var ikke ligefrem indbydende. 
Der var mørkt, og mus pilede rundt mellem benene 
på os. 
Der var endda en flagermus, der fløj meget tæt forbi 
mit hoved. 
Jeg var lige ved at skrige, men gjorde det ikke. 
Tom lod lyset fra sin lommelygte glide rundt i huset.
Husets panelvægge var beklædt med kranier af men-
nesker og dyr. 
Det var, som om deres udhulede øjne stirrede på 
os. Flisegulvet var fuldt af støv, og det samme var 
trappen, der førte op til første sal. Pludselig hørte vi 
hoveddøren smække i bag os. Vi var ikke et sekund i 
tvivl om, at vi ville ud herfra hurtigst muligt. De-
sperate hev vi fat i håndtaget, men døren rokkede 
sig ikke en millimeter. Vi gik i panik, og slog og 
sparkede på døren til ingen verdens nytte. Selv Toms 
tænder klaprede af skræk. Jeg bad til, at dette blot 
var et mareridt. Jeg bed mig selv i armen og håbede 
på, at vi om lidt ville vågne op i vores senge i værel-
serne derhjemme. 

Fortsættes i næste nummer...
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Markedsdag i Hornslet
Lørdag d. 3. maj var der markedsdag i Hornslet, og man 
kunne finde mange sjove ting. Det kan være alt, lige til 
dvd’ere, som jeg fik to af fredag. 13 film til 20 kr. og en  
cd til 5 kr.

Skrevet af: Thomas
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SVS-CON  
HERNING  
2-4/05/14

Det var en af de bedste weekender jeg nogensinde har oplevet. 
Jeg var til Cosplay i hele weekenden, og nogle var klædt ud som figurer 
fra japanske tegnefilm og anime, manga og forskellige hovedpersoner. 
Nogle var også klædt ud som figurer, der er kendt fra film, videospil  
og forskellige andre ting. Man kan rende rundt for sjov med alle de  
kostumerede hovedpersoner og få nogle nye venner. 
Man lærer hinanden at kende, og man overnatter hele weekenden. 
Der foregår også ting som koncurrencer, videospil, mangakortspil, 
skuespil, kunstmaleri og meget mere... 
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Sølund Festival 2014
Tirsdag den 10. juni
Nilles telt 
10.30 - 12.15     ”Den Store Børnefest ”Sange - Klovne -  

”Dans Dig Glad”
16.30 - 17.45    Mr. Jack and the Daniels
18.30 - 19.45    Frede Fup
20.30 - 21.45    Brødrene Olsen
22.30 - 23.45    The Blue Van
På pladsen(v./Nilles telt) 
17.45 - 18.45    The Feel Good Way - ”Dans Dig Glad”
Pub Frits
19.00 - 20.15    Kruhøffer & Vejs duo
21.15 - 22.30    De Røde Gebisser
00.00 - 01.15    In Lonely Majesty 

Onsdag den 11. juni
Store Scene
10.00 - 12.00    Skole- & Beboer Bands
12.15 - 13.30    Kandis
14.15 - 15.30    Lis Sørensen
16.15 - 17.30    Dúné
18.15 - 19.30    Shaka Loveless
20.30 - 21.45    Carpark North
22.45 - 24.00    D-A-D
På pladsen(v./Nilles telt)
13.30 - 14.30    The Feel Good Way - ”Dans Dig Glad”
Nilles Telt
18.15 - 19.30    Poul Halberg and Freinds
21.00 - 22.15    Ib Grønbech m. band
24.00 - 01.15    Michael Hardinger Band
Fritslaug
14.30 - 17.00    John B. Band
19.00 - 21.30    Fede Finn & Funny Boyz 
Pub Frits
13.00 - 15.00    DM i luftguitar   
15.30 - 16.15    Bali (DK)
16.45 - 17.30    The Mix (Tyskl.)
18.00 - 18.45    Jacob Jensen band (DK)
19.45 - 20.30    United By Music (Hol.)
21.30 - 22.45    Sylvester Larsen
23.45 - 01.00    Nadolny & Flegge Bach 

Torsdag den 12. juni
Store Scene
12.15 - 13.30    Birthe Kjær & Feel Good Band
14.15 - 15.30    Johnny Madsen
16.15 - 17.30    Magtens Korridorer
18.15 - 19.30    Turboweekend
20.30 - 21.45    Rasmus Seebach
22.45 - 00.00    Thomas Helmig
14.30 - 15.30    The Feel Good Way - ”Dans Dig Glad”
Nilles Telt
10.00 - 10.30     ”Gang i menigheden” - The Feel Good Way -  

”Dans Dig Glad”
10.30 - 12.00    Gudstjeneste. Lene Nørrelykke & Allan Mortensen
19.30 - 20.45    Folkeklubben
22.00 - 23.15    The Eclectic Moniker
00.00 - 01.15   
Fritslaug
14.30 - 17.00    Tom Jones Explosion
19.15 - 21.30    Richard Ragnvald med Butterflies Pub Frits
13.15 - 14.30    Tom Donovan
17.45 - 19.00    Peter Larsen
20.15 - 21.30    Peter ”Vildmand”

D-A-D

D-A-D stammer 
helt fra 80’erne,  

og har bladt 
andet spillet  

flere gange på  
Roskilde og 

Sølund,  
København og  
verden over!

Rasmus Seebach

Rasmus fik sin  
første succes i 

2009, og har siden 
solgt over  

425.000 plader!

Dúné

Dúné er en kendt 
gruppe, eftersom 
de har udgivet 3 

plader! 
 

The Blue Van

The Blue Van  
lavede deres  

første  
selvfinanserede  

EP i 2001!
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PGUer UNDER
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Skrevet af: Niklas

Camilla 
Kantinen 



Navn: Camilla Hansen

Fødselsdag: 20.08.1989

Hvor kommer du fra? Hornslet  (Grenaa)

Antal søskende? 2 søskende, 1 bror  og 1 søster

Stjernetegn: Løve

Hvad job ønsker du dig:  Arbejde med Kantine (PGU)

fordi jeg kan lide at pynte ting og lave smørrebrød

Hvilket musik hører du? 90´er pop og 

Ramus Seebach - (Lidt i fem)

Kæledyr du har eller har haft: jeg har en kat 

Har du en kæreste? Nej

Vil du gerne have en kæreste: ikke nu, nyder singlelivet

Dine hobbies/interesser: At træne i motions centret

Yndlingsdyr/hadedyr: Katte / store hunde, når de 

hopper op af benet

Skuespiller jeg gerne vil møde: Robert Englund     

(Freddy Krueger)

Skuespiller der skulle spille mig i film: Angelina Jolie

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: En mobil, kat 

og tv

Hvis jeg vandt 10.000 kr. ville jeg købe: Ud og rejse

Land? Italien

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Kat

Største oplevelse: Koncert med Infernal i  

Tivoli Friheden       
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læend gat
Her er 7 lande hvor bogstaverne er sat i forkert rækkefølge. Kan du finde 
de rigtige lande ved at bytte om på bogstaverne?

(Navnet på opgaven er bogstaverne også byttet om på)
 Her er et eksempel: kslaaa = alaska
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Skrevet af: Aleksander



En Newzealandsk mand, som hed Todd Vercoe 
måtte på en svømmetur gennem et stormfuld farvand 
med store bølger, tordenvejr og et hajfyldt farvand, 
efter at han faldt over bord. Han skulle tisse fra en 
lystbåd, da han faldt over bord. Ifølge avisen var 
Vercoes største frygt et hajangreb. Todd Vercoe blev 
fløjet til den nærmeste by, hvor han fik bad og kakao

Mand svømmede efter 
land i timevis

Op mod 90.000 ansatte 
kan kigge i din journal

I dag er op til 90.000 ansatte i sundhedsvæsnet 
adgang til elektroniske patientjournaler. 
Adgangen gælder for mange forskellige 
faggrupper, som læge og sygeplejeske. Det er 
ulovligt for sundhedsansatte at kigge i journaler 
for patienter.

Siden 2009 er huspriserne i København steget med 
25 procent, men er faldet markant i Vest- og 
Sydsjælland. Aldrig før har forskellen i storbyen og 
provinsen været større end nu. Køber man et parcel-
hus i København skal man i dag betale 2,4 millioner 
kr. mere for det, end hvis man havde købt præcis det 
samme hus i Vest- og Sydsjælland. I 2013 blev 1121 
parcelhuse handlet i København. 

Prisforskel på boliger 
slår rekord

‘AGF har brug for en 
Brøndby-overhaling’

Så skete det igen. AGF er rykket ud af superligaen 
for tredje gang på ni år. Ingen kan naturligvis polstre 
sig 100 procent mod katastrofen. Men det er vel kun  
i Århus, at lynet slår ned tre gange?
Det ændrer bare ikke på, at AGF nu igen har kurs 
mod anden hylde.

Nyheder
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Ingredienser
Fars til boller:
500g hakket svine/ 
kalvekød
1 løg
2½ spsk. hvedmel
1 dl. mælk
2 æg
1 tsk. salt
1 kniv spids peber

Karry sovsen:
1 spsk. karry
25 g. smør
1 finthakket løg
3 spsk. hvedmel
7-8 dl. bouillon/koge-
vand
1-2 dl. mælk eller 
fløde

De her ting skal du bruge til at lave denne ret.

Pil løgene og skær dem i halve.

Put æg, salt og peber i.Kom løg, mælk og kød i en skål.

Hak løgene med en stavblender eller i meget 
fine stykker med en kniv.

Boller i karry

Bland det hele med en håndmixer eller en 
grydeske. Lad farsen hvile lidt tid.

Kom vand og bouillonterning i en gryde og lad 
det koge op. Form bollerne med en ske og 
læg dem forsigtigt i gryden.



Så er det  
færdigt  
værsgod  
at spise...

Kom kødbollerne i og lad det simre lidt.

Kom smør i gryde og tilsæt løg og karry. Tilsæt 
mel og rør godt. Tilsæt den varme bouillon 
som bollerne blev lavet i. Pisk til den har den 
rette konsistens.

Kog risen efter opskriften på posen.Når bollerne kommer op til overfladen tages 
bollerne op og lægges på en tallerken. Husk 
at gemme vandet til sovsen.

Smag til med salt og peber og tilsæt mælk.
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