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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 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! 

SMØR
KLAT

TEN
:-)

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

Vores nye gadget-side 
TECH NYT 
 
Læs side

Morten er denne månedens 
model i serien  
”Det er IN at gå i genbrug”

Rosenholm festival 2014 
Husk at sætte kryds  
i kalenderen 
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Skønne elever :-)
Indleveret af Tina, Toftevej: 
”Ikke noget at sige til at vejlederen på  
Toftevej fik tårer i øjnene... sikke nogle  
dejlige unge mennesker :)” 
 
Tina fik en skøn modtagelse - en flaske vin og 
et brev med teksten 
”Kære Tina. Vi er glade for at du er kom-
met tilbage. Vi er glade for at ha dig som 
vejleder. Vi har købt en gave til dig fra os i 
huset.”
Sofie, Casper, Maria, Peter,  
Aleksander, Thomas

FREM MED GRILLEN
Der var sommer-stemning på Toftevej da  
den nye grill skulle samles. Aleksander og  
Casper løste opgaven i fælleskab og snart 
stod grillen klar til brug. Og nu er vejret også 
kommet,så mon ikke den er taget i brug :-)

Elever med Jonnab på 
hyggetur til Storcenter
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Hasta la vista!David er mega misundelig på 3-års  eleverne som skal til Spanien her i maj. Han udpøser alle mulige listige tricks for at kunne ”snige” sig med på turen... så jer der skal afsted - hold øje med indholdet i jeres kuffert!!!!

Vi ønsker Victor, Lisa, Kristian, 
Martin, (David), Britt og Dorte 

en god tur til Spanien



Til vores mandeaften, startede vi ud, med en lille 
velkomst fra de 2 vejledere, Christian & Jesper.  
I denne dags anledning, fik vi 10 store familie piz-
za’er, som vi faktisk spiste, alt sammen!  
Derefter fik vi en lille pause, hvorefter vi så  kom til 
dagens hovedemne.
Porno, var dagens hovedemne. Vi snakkede om 
hvilke sider, der var sikre og hvilke der ikke var. 
For eksempel er der sider, hvor du måske skal 
betale mellem 2 og 50 kroner, for en side hver 
måned. Det vil jeg personligt fraråde, da den slags 
virkelig kan snyde jer! 

Der blev også snakket lidt om, hvilke sider, som 
kan vejlede dig, hvis du er i tvivl om nogle ting, 
ang. hvis du nu er i tvivl om hvad du er ”til” 
(mænd, eller kvinder). 
Men, hvis nu du er i tvivl om din ”Size” altså.
Størrelsen på din penis, så kan jeg hurtigt sige, at 
den skal ikke være mere end 2 centimeter, for at 
give en pige en naturlig god orgasme. I har jo  
sikkert hørt en del om, at de skal være kæmpe 
store. Men, det passer altså ikke. 
De fleste piger, kan faktisk gå hen og blive bange 
for dem, og vil nok foretrække dem i en naturlig 
størrelse. Så vær aldrig bange for jeres størrelse. 
Så, derfor, husk på disse ord: 
”Det er ikke størrelse, men gørelsen!”

Til sidst, inden vi lukkede af, så snakkede vi om 2 
sider (som, jeg også skrev længere oppe, vis du er 
i tvivl om nogle ting!), som du kan skrive ind til, og 
lave debatter, hvis du er i tvivl om nogle ting, som 
din størrelse og stille spørgsmål, om hvordan du  
måske tænder det modsatte køn. Den første side, 
er faktisk lavet af elverne på PGU, på Medielinen. 
www.UngSundSex.dk  
& - www.cyberhuset.dk  

GUIDE
Når du gerne vil ind på de forskellige hjemmesi-
der, så husk at sikre dig, at siderne ikke er fyldt 
op med diverse virus og trojanske heste, som 
kan smadre din computer. 
Når du skal klikke på linket, så højre klik på det i 
stedet for, kør en virus scan, og er stedet clean, 
så kan du godt bruge det. Men, hold jer fra ban-
nerne, i siderne da det er en direkte portal til 
virus. Så hold jer fra bannerne i siderne, ellers 
kan det komme til og koste jer meget dyrt. Bare 
tag et kig på internettet, og så vælter det frem 
med folk, som er blevet snydt på den slags sider! 
Så, pas på jer selv, derude på internettet!

MANDE AFTEN
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FAKTA
Når du søger efter dating sider, så husk på. at 
ikke alle er lige hæderlige. Der stod på nettet, 
at der er flere rundt omkring i verden, som til 
sammen har mistet over 8.5 millioner kroner. 
Fordi de blev snydt. Så når du søger, så før 
musen henover linket, højre klik, og start en 
virus scan, så du kan se om siden er ”clean”. 
Ellers kan det nemt komme op i meget stort 
beløb.

Fakta: Sider der blev nævnt: Hot.dk -  
Handicap-dateing.dk - Zoosk (findes under 
Facebook) Single (Findes ikke mere under 
dette navn længere) og mange flere. Ellers 
kan du bare skrive ”Dateting” i søgefeltet, på 
Google. Så vælter det ind med sider.

Vi var til Dating aften, på Banevej, i Hornslet. 
Aften startede med at vi spiste i alt 12 familie  
pizza’er.  Dem spiste vi så, mens vi snakkede, om 
vores dag, og hvordan den nu var gået. Vi fik en lille 
velkomst af vores vejledere, som fortalte os, hvad 
der skulle ske i dag. Vi snakkede om, hvem der 
havde en kæreste i forvejen, og hvordan man fik en. 
Mange finder jo kærligheden over internettet.  
Jeg, derimod fortrækker og møde personen, face 2 
face, og ikke over en internet side.
I så fald, blev der nævnt nogle forskellige sider 
man kunne bruge, til og finde den eneste ene. Der 
var bl.a Hot.dk, men den koster penge. Men der er 
skam også andre sider som er gratise. Vi faldt over 
en side til vores aften som hed: 
”Handicap-dateting.dk” og, den er faktisk fuldstæn-
dig gratis. Og der er mange som er der inde. Og de 
sidder som sagt ikke alle sammen i rullestol, husk 
det! 
Folk kan have handicaps, som man ikke kan se, før 
de fortæller om det.

DATING AFTEN
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Fotograf: Niklas
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Tøj til job og fritid
Morten fra medielinien ses her i  
afslappet, men smart tøj.
Sættet består af grå bukser, en  
t-shirt, en hættetrøje og et par hvide 
sportssko. Morten fik også en ny 
AGF trøje, som han gerne ville have. 
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 genbrugstøj, som du har 
købt, så kontakt os.  
Vi glæder os til at se, hvad du har 
fundet.
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Luppen
Zoom V
Attack V
Def  3

PGUer UNDER
LUPP

EN
:-)
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Navn : Niklas Bakkegaard Duncker

Fødselsdag : 16.03.1996

Hvor kommer du fra?: Aarhus

Antal søskende?: 1 lille bror 1 store bror 

Stjernetegn : Fisk

Hvad job ønsker du dig : IT

Hvilken musik høre du?: Dubstep

Kæledyr du har eller har haft: Hund/kat 

Har du en kæreste?: Nej

Vil du gerne have en kæreste: Ja

Dine Hobbis/interesser: IT

Yndlingsdyr/hadedyr: Kat, hund / edderkop 

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Dragonfruit 

Yndlingssport/hadesport: Styrketræning / Fodbold

Skuespiller jeg gerne vil møde: PsiSyndicate 

(Youtube)

Skuspiller der skulle spille mig i film: 50 cent

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

computer og internet 

Hvis jeg vandt 10.000 kr. ville jeg købe: Upgrader 

computer

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Ørn 

Største oplevelse: Den glæder jeg mig til:-)
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så lad os se at komme i gang. metallen star-

tede i slutningen af 1960erne og begyndelsen 

af 1970erne. det første metal band hedder 

blacksabbath og de er alle sammen fra 

byen aston som ligger i birmingham i storbirtan-

nien. bandet har skiftet medlemmer mange gange 

men de orginale medlemmer er Ozzy Osbourne 

som er forsanger og Tony Iommi på guitar og 

Geezer Butler på bas.

det var dem som startede det dejlige og mørke 

musik der hedder heavy metal. metal har et utal 

subgenrer som f.eks. thrash metal, folkmetal, 

black metal, doom metal og death metal, og en 

masse andre. nu skal vi snakke om thrash metal 

og the big 4 of Thrash metal. de er: metalica, 

megadeth, Anthrax og Slayer som desværre i 

sidste år mistede et af de grundlæggende med-

lemmer Jeff Hanneman (må han hvile i fred). og 

nu spørger i sikkert, men Thomas er der ikke 

nogen danske metal bands? det er der da. mine 

personlige favoritter som kommer fra aarhus 

som jeg selv er fra og det band hedder  

Hatesphere og så er Illdisposed som også er fra 

aarhus og så er der hellhorse som jeg ikke ved 

hvor kommer fra og så er der Dawn of demise 

de kommer fra silkeborg og så er king diamond 

det er dem jeg kan i mit hoved. 

men nu kulturen i metal fra mit synspunkt. vi 

er lidt skøre men vi holder sammen vi er som 

en stor famile. vi går også meget i sort. når vi 

går til koncerter sår er der noget som hed-

der en moshpit eller the pit der er noget som 

hedder headbaninging du kan få ondt i nakken 

af det gøre det. når jeg gør det, får jeg nogen 

gange ondt i op til 3 dage. men der er også et 

håndtegn i metal og det er horn det er hvor du 

lukker din hånd også holder du din pegefinger 

og lillefinger ud så gør du det rigtigt, der og 

er også en forkert måde at gøre det på, hvor 

du holer din tommelfinger ud også men selvom 

tegnet blev gjort populær af Ronni james dio. 

jeg ved godt det her ikke er en fuldkommen 

gennemgang af metal, men hvis jeg skulle lave 

sådan en, så ville det tage mig lang tid. inden 

jeg takker af så vil jeg give nogen anbefalin-

ger til et par gode metal albums. lad os starte 

med blacksabbath hvis i vil høre et godt 

album fra dem så tag deres nyeste album 13 

eller noget af deres gamle så tag paranoid. jeg 

kan også godt anbefale albummet the satanist af 

behemoth. nu er der kun en ting tilbage at sige, 

mit navn er Thomas og horn.

metal fra black Sabbath til nu
af thomas i jensen



Det er the satanistdet er nye album af Sabbath 

det her et best album fra Sabbath 

dette er mine personlige anbefalinger

jeg også  
nogen an- 
befalinger fra 
iron maiden 
og de er the 
nummber of  
the beast og 
piece of mind 
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af Niklas Duncker
Styringen af ArmA 3
Det er lidt mærkelig alle de 
knapper der skal bruges på 
engang og det er lidt dårligt.

Historie og Gameplay
Gameplay er skam godt nok. 
Der er ikke en rigtig historie, 
hvorfor der ikke er det er fordi 
det for det meste er multiplayer.

Multiplayer vs singleplayer
Multiplayer er rigtig godt,
singleplayer er ikke så god igen. 
Singleplayer er ikke så godt, 
fordi det hurtigt bliver kedeligt, 
men multiplayer kan du spille 
med en ven og det er sjovt.

Grafik
Grafikken er god det ser bedre 
ud end ArmA 2 og andre spil. 

Det er fordi at omgivelserne ser 
rigtig godt ud ligesom husene 
også ser godt ud.

”computer kraft”
Jeg har en pc der ikke er så god 
igen men jeg kan spille det, 
Mit grafikkort er gtx 560ti så i 
skal nok kunne spille det. 

Lyd
Lyden er god, detaljerne i lyden 
er mega god f.eks når du skyder 
efter din ven, kan han/hun høre 
pip lyde af skud der flyver forbi 
og det er en god detalje.

-Replayability
Man kan sagtens spille spillet om og om igen, hvorfor, det er 
fordi alt det du kan i multiplayer.
Mods/Costume maps og du kan spille med dine venner.

-Single-delen 
”Jeg ved ikke noget om singleplayer delen :(”

-Multiplayer delen
Multiplayer er rigtig sjov for man kan rigtig mange ting f.eks 
Mods alla DayZ, DayZ er et zombie spil, Altis Live ”RPG”, 
Altis Live er Role-playing game ligesom politi og røvere, 
Wasteland, Wasteland er en Ødemarken alle mod alle
for at overleve ødemarken, det er ligesom DayZ men 
uden zombies.

Anmeldelse af ArmA 3
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Kæresten slår op
Det kan gøre ondt hvis ens kæreste 
slår op med en. Det tager lang tid, 
når en man holdt af slår op med en. 
I starten kan det godt gøre ondt, og 
man bliver forvirret over, hvordan 
det kunne ske. Men på et tidspunkt 
skal man jo komme videre med 
sit liv, og så skal man tænke på de 
gode stunder man havde sammen. 

vUtroskab
Utroskab kan indholde psykiske 
problemer med partneren, eller hvis 
partneren/kæresten vil have mere
trang til sex. Utroskab er også når 
man ikke elsker en mere og har 
fundet en anden. Der er nok nogen, 
der har været utro med hinanden. 
Hver 3. dansker har på et eller an-
det tidspunkt været utro i sit liv. 
Utroskab kan være grund til 
skilsmisse.  

Man bliver såret
Man bliver såret indeni sig selv, og 
det kan godt gøre ondt. Man bliver 
ked af det og vred, når man bliver 
såret. Der er nok nogen. der er ble-
vet såret før. Man sårer ens følelser, 
og man kan snakke om tingene og 
hvordan, man kan hjælpe en med at 
komme videre.

Kærestesorg
Kærestesorg er hvis man har en kæ-
reste, og når man har været væk og 
opdager, at den kæreste man holdt 
af fandt en anden kæreste, uden at 
man vidste det. I starten kan det 
godt gøre ondt, når man har mistet 
en man holder af, men på et 
tidspunkt skal man komme videre. 
Det kan godt tage lang tid.
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Rosenholm Festival er en festival, hvor der 
er gratis adgang. Det er også der, hvor rigtig 
mange glade mennesker kommer for at høre 
musik og dirkke øl og hyggesnakke med 
andre.

Om Rosenholm Festival:
 
I det store telt spiller de store bands, og i 
det lille telt spiller de små bands.
Så har de også en colabar, hvor de unge kan 
få noget at drikke og hygge sig.

Indtil videre er der kommet 2 bands:
Flødeklinikken
Signe Svendsen 

Hvis du har lyst, kan du søge som frivillig 
medhjælper på Rosenholm Festival.
Du kan ansøge om at blive medhjælper på  
deres hjemmeside.

HUSK

ROSEN
HOLM

FESTIV
AL
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F J P E G A S U S R S O
Ø O N B P N E T G Æ V T
N M T E V Ø N E N V A R
I F V Y D G L Ø V E N A
K R I N R N T R A N E N
S U L V E N A E V G N E
O E L D P G E M G K R Ø
R N I U Å Æ A T D A T E
Ø R N E N Å F R T N R M
N E G N A L S N O I R O
Æ Å R Ø N E B B A R K V
F I R B E N E T J R T S

Tyr
Krabbe
Tvilling
Jomfruen

Løven
Firbenet
Vægten
Svanen

Pegasus
Duen
Skytten
Slangen

Orion
Ulven
Ørnen
Tranen

Ravnen
Ræven
Vandmanden
Påfuglen

Dragen
Delfinen
Herkules
Føniks

FIND ORDENE. ORDENE KAN STÅ I ALLE RETNINGER

1 7 5 8 2
8 2

6 4 7 5 8
1 4

9 6
9 8 1 6

3 1 8 6 2
3 4

7 4 1 5 8

SUDOKO
5 3 4 8 9
9 7 3 6 4 8

6 9
4 5 1 9

9 1
8 7 1 4

5
1 3 5 7 8 9

5 2 8 1



Hvad hedder 
Kuwait hovedstad

Kuwait city Kabul Kiev

Hvad hedder 
Monaco hovedstad

Monaco Malia Maputo

Hvad hedder 
Brasilliens hovedstad

Rio De Janeiro Madrid Brasília

Hvad hedder 
Tyrkiet hovedstad

Ankara Asmara Baku

Hvad hedder 
Portugal hovedstad

Lome Lusaka Lissabon

Hvad hedder 
Canada hovedstad

Ouagadougou Ottawa Masuro

Hvad hedder 
Østrig hovedstad

Wien Suva Seoul

Hvilken af disse er 
ikke en hovedstad

Jerusalem Oslo Belmopa

Hvad hedder 
Frankrigs hovedstad

Paris Madrid Dala

Hvad hedder 
Mali hovedstad

Beirut Bamako Beograd
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Ingredienser
500g hakket oksekød højst 10% fedt
500g løg
2 peberfruger
2 dåser hakkede tomater
2 dåser baked beans
2 fed hvidløg
1 tsk spidskommen
0,5 dl letmælk
Cayennepeber, stødt chili, salt, peber

Chili Con Carne

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

Skær løgene ud i små tern.

Hak peberfrugterne og hæld dem i gryden sam-
men mes baked beans, hakkede tomater, mælk.

Læg kødet i gryden og brun det sammen med 
løgene.

Pak kødet ud og gør det klart.

Steg løgene uden fedtstof, hvis de sidder fast i 
bunden hæld da lidt vand i og lad det koge væk.

Skær hvidløgene ud i små tern og put dem i 
gryden.



Så er det  
færdigt  
værsgod  
at spise...

Lad det simre i min. 1/2 time.

Kog løse ris efter opskriften på posen.  
Kog risene i 15-20 minutter

Put krydderierne i mad for at få den til at 
smage af noget

Smag til med cayenne peber, chili, spidskom-
men, salt og peber.

Kog risene i 15-20 minutter
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Et ukrainsk militærovervågningsfly i tirsdags blevet 
skudt i en by der hedder Slavjansk i den østlige del 
af Ukraine. Skuddene faldt, da flyet var over byen 
Slavjansk, der er kontrolleret af prorussiske 
separatister. Ingen kom til skade da flyet blev skudt 
ned.

Ukrainsk militærfly 
beskudt over oprørsby

Nyheder

38-årig kvinde dræbt i 
indkøbscenter

En yngre kvinde er blevet stukket ihjel i 
Holmegårdscentret i Kokkedal nord for 
København. Overfaldet blev anmeldt Klokken 
7:13 her til morgen. Politiet vil endnu ikke ud 
med oplysninger om kvindens identitet af 
hensyn til de efterladte.

Hver anden 13-årige oplever alt fra vold og krig til 
at blive kontaktet af ukendte voksne, når de færdes 
på nettet, viser undersøgelse. Blandt andet har hver 
syvende oplevet at blive kontaktet af en voksen, 
de ikke kendte, mens omtrent samme andel har set 
billeder af krig, vold eller noget med et seksuelt 
indhold.

Børn bliver skræmt på 
nettet

Brev med pulver lukker 
posthuset i Haslev

Politiet har afspærret området ved posthuset i Haslev 
på grund af et mistænkeligt brev. Årsagen er, at der i 
en forsendelse er blevet fundet hvidt pulver. 
Samtidig har politiet afspærret bygningen. 
Eksperterne skal vurdere det pulver, som udløste 
alarmen. Indtil undersøgelsen er afsluttet, vil 
Stationspladsen være afspærret.
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Jeg starter med at tegne en cirkel 
og derefter en s-formet streg i 
mdten med penneværktøj.

Den anden med et forløb fra blå til 
sort.

Med tekstværktøjet kan man skrive 
på en cirkel og lave den størrelse 
man vil.

Cirklen skæres i 2 dele og rykkes 
lidt fra hinanden.

Derefter har jeg kopieret de to cirk-
ler og placeret bagerst for at få en 
kant som giver en 3-D effekt.

Nu vælger jeg at lave teksten om til 
grafik for at kunden undgår proble-
mer med fonten.

Her farvelægger jeg de 2 halvcikler 
med farveforløb. Den ene med et 
forløb fra grøn til sort.

Så har jeg lagt endnu en form på 
med et forløb fra hvid til gennemsig-
tig, som får cirklen til at ”runde”.

Nu er logoet færdigt. Øverst på ar-
tiklen kan du se en version med hvid 
tekst.

Illustrator er det 
program vi bruger til 
at lave f.eks. logoer. 
Fordelen er at grafik-
ken er vektor-grafik, 
hvilket vil sige at 
kvaliteten uanset 
størrelse altid vil 
være super skarp.
 
Her er vist hvordan 
et logo er blevet la-
vet i programmet.

Logo lavet i Illustrator
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Torsdag 1. Arbejdernes kampdag

Fredag 2.

Lørdag 3. Markedsdag

Søndag 4.

Mandag 5.

Tirsdag 6.

Onsdag 7. Hygge / Gåtur (UFL)

Torsdag 8.

Fredag 9.

Lørdag 10. Heldags tur til Himmelbjerget (UFL)

Søndag 11. Mors dag

Mandag 12.

Tirsdag 13.

Onsdag 14. Foredrag om spise-forstyrrelser (UFL)

Torsdag 15.

Fredag 16. Store bededag

Lørdag 17.

Søndag 18.

Mandag 19.

Tirsdag 20.

Onsdag 21. Hygge / Besøg fra Trines arbejde (UFL)

Torsdag 22.

Fredag 23.

lørdag 24.

Søndag 25.

Mandag 26.

Tirsdag 27.

Onsdag 28. Hornslet Open by Night 

Torsdag 29. Kristi himmelfartsdag

Fredag 30. Rosenhom Festivalen

Lørdag 31. Rosenhom Festivalen

Maj 2014

TJEK UFL kalender

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


