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Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen interve-
iw 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
KLATTEN

:-)

Maj udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Morten, Kasper P., Matias, 
Marie, Tina, Martin, Nadia og Aleksander, Mark, David, Mikkel
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Lækker sommer koldskold med jordbær - se opskrift side 6

Her er vinderne af X-Factor 
konkurrencen. Marie, Kasper 
og Aleksander. 

Husk at komme på markedsdag 
i Hornslet lørdag den 9. maj.



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! :-)
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Tina undre sig over hvorfor Benjamin altid kun ringer  

til Pia. Flere gange siger Tina, “du skal også ringe til mig, 

hvis du er syg eller kommer for sent”.

Det mener Benjamin også at han gør.

Malene rækker ud efter Tinas telefon og siger “Jeg er  

professor i HTC, så lad mig se på den”

Efter et øjeblik finder Malene ud af at Tina har blokeret 

for opkald fra Benjamin. Ikke så mærkeligt at Benjamin 

ikke kunne komme i kontakt med Tina.

UPS Tina, hvad mon det koster????

HAR DU FÅET PIP?

Andreas fra Medielinjen, ringer til Tina 

(elev) fordi han skal høre om hun stadig 

er syg. Telefonen bliver taget af en  

engelsktalende dame.

Andreas: Godmorgen Tina,  

Hvordan har du det i dag?

Damen i den anden ende:  

Hallo, who is it?

Andreas: Du kan godt tale  

dansk til mig

Damen i den anden ende: 

Sorry, I dont understand

Andreas: Tina, du er vist ikke syg 

mere når du laver fis med mig

Damen i den anden ende: 

Please, I dont understand

Andreas (nu tydeligt irriteret): TINA, stop nu, har du  

fået PIP siden du taler engelsk?

Andreas bliver usikker på hvem han taler med, og slår 

medhør til så Jette og Rikke kan høre damen i den anden 

ende...

Jette ryster på hovedet og siger: Det er ikke Tina

Andreas må pænt undskylde forstyrrelsen til den  

engelsktalende dame og skynde sig at finde Tinas  

rigtige nummer frem.



Ipad Fotokursus
I uge 16 havde vi på medielinjen foto- 
kursus med vores ipads. Vi var rundt 
omkring i Hornslet og omegn og tage 
billeder. Derefter tog vi tilbage til Medie 
og redigerede vores billeder på ipad eller 
pc/Mac. Her på siden kan du se nogle af 
billederne som vi tog. 
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1 l. kærnemælk
1 l. ymer naturel
3 æg, pasteuriseret
4 spsk. sukker
4 tsk. vanillesukker
500 gr. jordbær
havregrød
nødder
 

Ingredienser

Koldskål

Ingredienser hæld de pasteuriserede 
æg i en skål

put sukkeret i skålen hæld vanillesukker i 
skålen

hæld ymer naturel i skålen hæld kærnemælken i 
skålen

pisk det godt i nogle 
minutter

pisk nu det hele sammen 
nogle minutter

skær jordbærene ud.  
Gem halvdelen til at putte 
i koldskålen inden server-
ing

blend halvdelen af jord-
bærene og rør dem i din 
koldskål 

hæld margarine på panden 
til at riste havregryn
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rør rundt i det mens det 
bliver ristet og får en 
gylden farve.

hæld havregryn på pan-
den

hæld sukker på  
havregryn

hak nødderne og hæld 
dem på panden

Velbekomme
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Opgrader hardware i computer
Hvis du synes din computer kører for  

langsomt, kan det være, at du ikke har nok  
RAM i computer. Nu vil jeg vise, hvordan du kan 

sætte mere RAM i og hvordan de skal sidde i  
computeren. Det er vigtigt at du undsøger 

hvad type RAM dit bundkort køre med DDR2  
eller DDR3, også hvad MHz dit bundkort  

kan køre med.

Kan du se det lille indhak i RAM 
kortet? Det skal sidde i det hak der 

sidde i RAM porten i Bundkortet 
ellers kan det RAM kort ikke sidde i 

det.

Hvis du køber for stærke RAM kan det 
være med til og gøre din computer 

ikke ville starte op. 

Harddisken er den hvor alt ligger på, som din windows, alle dine billeder og 
spil, dine video og mere, vis den er helt  
fyldt op kan du købe en mere og tilslutte  
til din computer.

Det ene af de 2 kabler er til strøm og det andet er til datakablet det store er  
til strøm og det lille er til data. De kan kun sidde på en måde så du skal  

ikke være bange for du har sat dem forkert i harddisken.

DATASTRØM
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Hvis du synes din computer kører dine spil 
for dårligt, (jeg mener hvis din grafik er for 
dårlig i dine spil, at du ikke kan køre dine 
spil i laveste opløsning,  så synes jeg du 
skal købe et nyt grafikkort) nu ville jeg vise 
hvordan du skal sætte dit grafikkort i com-
puteren.

Her kan du se den del der 
skal i bundkortet så  

grafikkortet kan sende det 
data. 

når du så har sat dit grafikkort ind i computeren så skal du også have sat 
strøm til det. Så skal du finde dem der hedder PCI-E på din strømforsyning  

de skal sidde i grafikkortet i de 8 pin slot.

8 PIN SLOT
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Man kan sagtens købe fede ting og tøj i genbrugsforretninger

Her har Mark fundet en nogle bluser, skjorter og t-shirts, som han viser frem.
Det har kostet under 100 kr. 

Du kan købe lækkert genbrugstøj i alle større genbrugsforretninger.
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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På Borupvej blev der i uge 12 afholdt de  
”indledende øvelser” i Babykursus. I uge 13  
tog de i sommerhus med deres nyfødte babyer. 
De var bl.a. på besøg i børnehave og på en  
fødestue.

kursusba yb
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Pigerne synes det var meget  
lærerigt og havde givet dem  
meget større viden om børn,  
fødsler og barnepleje.  
Det ved nu også mere om hvor 
svært og hårdt det er at skulle 
passe en lille baby 24 timer i  
døgnet.

Her er nogle udtalelser om kurset fra  
nogle af pigerne:

”Vi skulle finde ud af hvorfor den græd -  
var det fordi babyen var sulten? Eller skul-
le babyen skiftes? Eller skulle baby snak-
kes og pusles med?
Det var ikke altid nemt at finde ud af”

”Besøg på fødestue var også meget spæn-
dende og nogle af os skulle prøve at ligge i  
en ”barselsseng” med benene oppe”

”Det var nogle gange meget hårdt, især 
når de græd om natten”

”Jeg skal i hvertfald ikke have børn  
foreløbig”

”Jeg skal aldrig have børn”

”Det var sjovt at besøge bofællesskaber-
ne med babyerne. Nogle af drengene var 
gode til at være babysittere :-)”

”Det er synd for unge mødre, hvis der 
ingen mand er”

”Vi var også på café og ude og  
få massage”
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Medielinjen forbereder sig på at 

skulle deltage på Markedsdagen. 

Der bliver lavet billeder, kort og 

forskellige flyers om PGU og værk-

stederne som skal ligge på standen 

– så folk I Hornslet kan læse om 

hvad de kan købe hos os. PGU 

avisen arbejdes der løbende på så 

der kan udkomme nyt nr. hver må-

ned. 
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Hvis livremmen ikke 
har huller nok kan man 
bruge sin ipad til at 
holde bukserne oppe
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Der var som altid gang i flere projek-ter hos tømrerne. En mand og arbej-dede med en kirkedør fra 1600 tallet. Han skulle bruge den  i sit projekt på Kunst Akademiet. Galgerummet  bliver lige nu beklædt med  gips plader. Snakken gik på at male rummet pink og indrette det til NADA klinik. Taget til pavillonen var ved at få tagpap på. Borde til café er også snart færdige.
De har også fået lavet deres ude areal og sået græs.

På kantinen har de haft gang i småkagebagning. Flere gange leverer de også sandwich til møder på Borupvej. Og alle værksteder får en gang om ugen leveret mad fra kantinen - hvilket alle elever sætter stor pris på :-) De får praktikant i næste uge, det glæder de sig til.
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Opgaver

Kender du landenes flag?
Skriv navnet på landet under flaget
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Spejlvend figuren
Tegn figuren spejlvendt i feltet til højre
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)
Tina, faglærer  på kantinen
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Navn: Tina Sørensen

Fødselsdag: 1/11

Stjernetegn: Skorpion

Antal søskende: Èn storesøster

Har du en kæreste: Jeg er i et papirløst ægteskab

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Egern

Hvilket musik hører du: Rock/Det Nye/Contry, old school.

Kæledyr du har eller har haft: Jeg har 2 hunde, og nogle gård dyr.

Dine hobbies/interesser: Slægtforskning / Min gamle vetran Motorcykel

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/Mus & Rotter

Person jeg gerne vil møde: Steven Seagal eller Mel Gibson

Skuespiller der skulle spille mig i film: Iben Hjejle

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Mine børn, min mand, og en tele-
fon til at ringe efter hjælp. ;-)

Hvis jeg vandt 10.000 kr: En splinter ny sofa!

Største oplevelse: At få mine børn

Hvordan har du det i PGU: Simpelthen F-A-N-T-A-S-T-I-S-K!
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Lærerne er ofte ikke i klasseværelset til tiden. Sådan 
lyder meldingen fra knap halvdelen af de elever, der 
har deltaget i en trivselsundersøgelse for 
Undervisningsministeriet, som bliver offentliggjort 
tirsdag. Omkring 470.000 elever, svarende til godt 
85 procent af alle elever - fra børnehaveklassen til 
og med 9.klasse, har deltaget i undersøgelsen.  

Vores lærere kommer for sent 

Nyheder

Dine venner skal fylde mere 
på Facebook

Venners billeder, videoklip og andre finurlige 
opdateringer skal fylde mere på Facebook, mens 
nyheder og andre indhold skal nedprioriteres. Det 
er idéen bag en ny opdatering af det sociale medies 
nyhedsfeed, som er den side, man først kommer 
ind på, hvis man logger på Facebook. Det sker for 
at give brugerne mere information om “de venner, 
der betyder noget for dem”. Dermed håber verdens 
største sociale medie, at dets brugere ikke går glip af 
venners personlige opdateringer på siden.

Hvad er bedst - Apple eller Android-telefoner? 
Det er der mange holdninger til, og for nogle er det 
nærmest en religion, hvor der sværges troskab til 
det ene eller det andet styresystem. De er nemlig 
begge to blevet indlagt efter en alvorlig hanekamp, 
der netop bundede i en tech-religiøs uenighed om 
fordelene ved henholdsvis Apples og 
Android-telefonernes styresystem.

 Apple eller Android: Uenige 
bofæller stak hinanden ned

Hver dansker smed 24 kilo 
elektronik ud sidste år

Den gamle mobiltelefon, det defekte køleskab eller 
den nedslidte vaskemaskine. Bunkerne af aflagt 
elektronik hober sig op på verdens lossepladser, og 
danskerne er nogle af dem, der 
forholdsmæssigt smider mest elektronik ud med 
skraldet. Sidste år røg 41,8 millioner ton såkaldt 
e-skrald - særligt ældre køleskabe, vaskemaskiner og 
andre hårde hvidevarer - på lossepladsen. Det svarer 
til 1,15 millioner tunge lastbiler, der danner en kø på 
i alt 23.000 kilometer. Mindre end en sjettedel af alt 
e-skrald blev i 2014 genbrugt korrekt.



Markedsdag I Hornslet 
d. 9. Maj 2015 fra kl 9 - 15. 

Markedsdagen har efterhånden 
vokset sig meget stor og er  
blevet noget, som både lokale 
folk i byen og kræmmerne ser 
frem til. 

Dele af byen spærres af, mens 
der er gøgl og marked fra  
kl. 9 til 15. Musikken spiller 
rundt om i byen, og i år kom-
mer der også to foreninger med 
linedance.

Medielinjen har bestilt kræm-
merplads til markedsdagen. 
Vores bod er på Byvej! 
Vi sægler billeder, tillykkekort, 
og ting fra de andre værksteder. 
Så kig forbi og tag gerne venner 
og familie med. 
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Hvem har sagt denne 
sætning:

I have a dream

Martin Luther 
King Cæsar Joan of Arc

Hvilken syre har  
formelen HNO3? kulsyre saltpetersyre eddikesyre

Hvad hedder 
hovedperson i bogserien

Skammerens datter?
Mette Ida Dina

Hvilket land opfandt
håndbold? Italien Danmark Norge

Hvem vandt x-factor 
2012? Ida Østergaard Line Larsen Chresten

Hvilken er verdens 
længste flod? Nilen Amazonas Mississippi

Hvilken adelsslægt ejede 
Rosenholm slot? Rosenkrantz Rosenpalm Rosensparre

Hvad hedder Danmarks 
største skov? Roldskov Silkeborgskovene Klosterheden

Hvem har skrevet 
teaterstykket 

Trold kan tæmmes?

William
shakespeare Henrik Ibsen Willie D.

Hvilket land har afholdt 
O.L. 3 gange? England Spanien Kina

Hvad står de 2 b,er for i 
navnet ABBA? Ben og Benjamin Bjørn og Benny Børge og Bent

Hvilken af disse er ikke 
på listen over 

verdens 7 vidundere?
Eiffeltårnet Machu Picchu Petra

Hvad hed den sidste zar 
af Rusland? Nikolaj Ivan Peter

Hvad er verdens største 
land pattedyr? Elefant Næsehorn hval
Hvor hænger  
Mona Lisa? Lurvra Da Vincie Museet E.U Kunstmuseum

Hvilkte år vandt  
Danmark EM i fodbold? 1992 1997 1987
Hvad hedder værten på 

x-factor idag? Lise Rønne Eva Harlou Signe Molde
I hvilket land ligger 

Niagara Fall? Italien Canada U.S.A
Hvilket årstal fandt 

slaget på reden sted? 1801 1769 1851
Hvilket årstal vandt 

ABBA MGP?
1974 1975 1980

Trivial pursuit



Er du stresset?
10 gode råd til at undgå stres

Der er lige for tiden rigitgt meget fokus på stres -   
derfor har vi prøvet at finde nogle gode råd til  
hvad man kan gøre for at undgå stres:

1:  Husk at slappe af ind imellem.

2:  Få en ordenlig nattesøvn.

3:  Spise sundt og dyrk motion.

4:  Gå udenfor en gang imellem og få lidt frisk luft.

5:  Find en hobby du kan slappe af med.

6:  Drop kaffen og alt for meget slik.

7:  Find ud af, hvad det er der stresser dig.

8:  Tal med andre om det.

9: Husk at holde ferie. 

10:  Tænk positivt.

NADA er en metode der hjælper med at skabe  
balance i kroppen både fysisk og psykisk og kan 
bl.a. bruges til:

• Stress-håndtering
• Søvnproblemer
• Uro i kroppen, rastløshed
• Angst
• Nervøsitet
• Tankemylder
• Tristhed
• Bedre fokus
• Dæmper sukkertrangen
• Øger energiniveauet

Sådan foregår det:
• Der sættes 5 nåle i hvert øre og 1 i panden. 
• Først tørrer man sine ører af i en spritserviet
• Derefter sættes nålene i (det tager ca.1 minut)
• Man sidder/ligger og slapper af i 45 minutter.
• Man kan evt. drikke en kop NADA te imens.
• Nålene bliver taget ud efter 45 minutter.

Har du lyst til at vide mere om NADA metoden 
kan du google NADA Danmark.

NADA
Flere unge og medarbejdere i PGU er allerede i 
gang med NADA og har man lyst til at prøve eller se 
hvordan det foregår kan man møde op på Toftevej – 
det er bedst at ringe i forvejen :-)
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Hvert år tager  3 års eleverne på  
afslutningstur til et eller andet sted i 
Europa. I år går turen til Kreta i  
grækeland. Turen varer fra torsdag  
den 21. maj til torsdag den 28. maj.  
I løbet af de dage skal de ud og se  
mange forskellige ting. Nogen af dem 
kan du læse om i denne artikel.

Kreta tur

Safari tur

En god dag hvor de skal 
køre rundt i jeep

Knossos
var i bronzealderen den største by på 
den græske ø Kreta og centrum for 
den minoiske kultur. Knossos blev 

opdaget i nyere tid af Sir Arthur Evans 
i 1894; men på grund af borgerkrigen 
på Kreta mod tyrkerne kunne Evans 

først gennemføre større udgravninger 
i 1900.

Knossos har været beboet siden 
stenalderen. Visse levn kan dateres 
så langt tilbage som 7000 f.Kr.; men 
sit højdepunkt nåede byen i perio-

den 1900 f.Kr. til 1600 f.Kr., hvor den 
havde mange momumentale religiøse 

og administrative bygninger og en 
omkringliggende beboelse på ca. 7000 

mennesker.

Hersonissos 
er den nærmeste by fra hotellet.

 
Der er gode shopping 
muligheder og masser 

af spisesteder

Vi ønsker jer 
en god tur :-)
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Ung sund sex 

Ung sund sex er en hjemmside, der er lavet af 
Ligeværd. Her kan du læse, hvis man vil vide 
noget om at have en kæreste og hvis man vil 

vide, hvordan man slår op med en kæreste. På 
siden kan man lære, at det er vigtigt, at man er 

enig om ting, og hvordan man beskytter sig mod 
kønssygdomme og graviditet. 

På siden er der både artikler og videoer  
så selv om at du ikke kan læse godt, så kan  

du få informationerne alligevel. 

www.ungsundsex.dk

Føler du sommetider at du har spørgsmål omkring 
sex, kærester og de problemer der kan være piger og 
drenge i mellem - så kan du måske blive lidt klogere 
på det på hjemmesiden ungsundsex.dk 
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Husets forbandelse 

Mørkt indenfor. Dylan famlede sig frem efter en kontakt. 
Han fandt den, trykkede den ned og tændte lyset. Til sin 
store lettelse kunne han røre ved alting. Han åndede lettet 
op. Hvis han ikke havde kunnet det, var børnene færdige.  
Han fik et stort chok, da han så sine egne indvolde i nogle 
syltetøjsglas, der stod på hylden ved stenvæggen.  
Den samme hylde, som han selv kom til at vælte for ikke 
så længe siden. På hvert glas var en seddel, hvor der stod 
med heksens nydelige håndskrift: ”Vampyrindvolde. Må 
ikke berøres!”

Han vendte blikket fra det forfærdelige syn. 
Okay. Ingen panik, tænkte han for sig selv. 
Nøglen… Hvor var den? Han spejdede rundt 
i rummet, men kunne ikke finde noget, der så 
meget som lignede en nøgle. 
Der stod nogle små messingkister på hylden 
ved siden af syltetøjsglassene. Måske var 
nøglen i en af dem. Ja, det kunne være! 
Tiden var knap. Han havde ikke meget tid at 
tænke i. Han skulle bare finde den nøgle, før 
heksen kom tilbage. Skulle klare det! 
Han gik hen til hylden, tog en af kisterne og 
åbnede den. I den kiste var et sammenrullet 
gammelt papir. Han tog det op og bredte det 
ud på bordet. Det så ud til at være et kort. 
Et kort over huset. Han tænkte at de nok ville 
få brug for det, og rullede det sammen igen. 
I bunden af kisten var et nøglebundt. 
Han var klar over, at han nu kunne få adgang 
til alle rum i huset. Måske havde han nøglen 
til hoveddøren, så børnene endelig kunne 

 
komme hjem! Det ville være helt fantastisk.  
Han satte kisten tilbage på sin plads,  
tog kortet og nøglebundtet og skyndte sig 
ud igen. Det var heldigt, at han lige nåede at 
smutte om et hjørne, for nu kunne han høre 
slæbende skridt nærme sig kontoret. 
Skyggen af en spids hat kom til syne i det 
svage månelys på gangen. Heksen var uden 
tvivl kommet tilbage. 

Da Dylan var helt sikker på, at heksen var 
gået, begyndte han at gå. Nej, han gik ikke. 
Han løb. Skyndte sig at komme tilbage til 
børnene, før heksen opdagede, at han havde 
været inde på kontoret. Ved værelsets dør, 
kunne han tydeligt høre heksen bande rasen-
de: ”Forbandede kryb! Ækle, små… sataner! 
De tror de kan stjæle fra mig. Men nej… 
Nu skal der andre boller på suppen! MUHA-
HAHAHA!” 
 

Fortsat
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Dylan forsvandt lydløst gennem døren til 
værelset. 
”Hvordan gik det?” spurgte jeg, da Dylan 
kom ind. 
”Jeg fik heksens nøglebundt. Og et kort over 
huset” sagde Dylan.
”Fantastisk!” udbrød Tom. 
Dylan gik om på den anden side af døren 
og prøvede nøglerne. Ved nøgle nummer 25 
havde han held med sig. Døren gik knirkende 
op, da Dylan åbnede den. 
”Vi må hellere låse døren, mens vi er væk. Så 
tror heksen, at vi stadig er låst inde, hvis hun 
nu skulle komme forbi” sagde Dylan. 
Han bredte kortet ud og studerede det. Jeg og 
Tom gik hen til ham. 
”Kan du se, hvor udgangen er?” spurgte 
Tom.
Dylan rystede på hovedet. 
”Nej. Jeg tror ikke, det kan ses på kortet” 
svarede han kort.
”Men alt andet kan ses. Vejen til Det  
Treøjede Monster, Den Underjordiske  
Pyramide, kælderen, heksens kontor, også 
videre” fortsatte Dylan. 
”Hvilken Underjordisk Pyramide?” spurgte 
Tom bange. ”Det har jeg ikke hørt om” 
”Men vi har jo ledt efter udgangen på konto-
ret og i kælderen. Og der kunne vi ikke finde 
det. Jeg synes, vi burde undersøge hele huset 
bare for en sikkerheds skyld” indskød jeg.
”H-hvad hvis der sker noget med os?” 
spurgte Tom ængsteligt.
”Så har vi jo hinanden” svarede Dylan. ”Lea 
har ret. Vi bliver nødt til at undersøge hele 
huset”
Som sagt så gjort. Selvom Tom ikke var 
meget for det, lykkedes det alligevel efter 
meget overtalelse at få ham med på det. 
Dylan foreslog, at han også bare kunne 
blive på værelset, mens vi var væk, men Tom
nægtede. Han sagde, at han var bange for at 
være der alene. 

”Indgangen til Den Underjordiske Pyramide 
burde være her” sagde Dylan, da han pludse-
lig stoppede op. 
”Det har du sagt mange gange” svarede Tom. 
”Men her er ingenting!”
Mens vi gik og spejdede efter indgangen, 
kunne vi pludselig høre en svag gråd. 
”Det er pigens gråd” forklarede Dylan. ”Det 
passer også med, at vi er på gangen, hvor Det 
Treøjede Monster befinder sig” 
Jeg var ikke bange for at se et spøgelse, efter 
alt det, vi havde oplevet. At se et spøgelse 
var bare barnemad i forhold til det. 
Så jeg gik bare roligt videre. 
Pludselig kunne jeg mærke et kraftigt vind-
pust. Jeg havde det, som om noget fløj over 
mig. Eller nogen. Jeg vendte mig om, og så 
en spøgelsespigr stå foran mig. 
Hendes ansigt var blegt, ligesom resten af 
kroppen, og hun så på mig med triste øjne. 
”Ved du, hvor indgangen til Den 
Underjordiske Pyramide er?” spurgte Dylan 
pigen. Pigen brast i gråd. 
”I-I må i-ikke gå d-derned” fremstammede 
hun hulkende. 
”I k-kommer a-aldrig t-tilbage igen”
Hendes stemme lød, som om den ikke var 
blevet brugt i meget lang tid. Jeg og Dylan så 
på hinanden. 
”Vil du ikke nok fortælle os det?” spurgte 
Dylan venligt.
I det samme begyndte pigen at falme, 
hvorefter hun forsvandt.
”Tja.. det ser ud til, at vi må klare det her på 
egen hånd” sagde Dylan kort.
”Hey, se der!” sagde Tom og pegede. ”Det 
ligner, at der er en dør i væggen!”

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER...
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Fredag 1.
Lørdag 2.
Søndag 3.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6. (Ufl Tharfika fortæller om fors-

lag til sund madpakke)
Torsdag 7.
Fredag 8.
Lørdag 9. Markedsdag HORNSLET
Søndag 10.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Søndag 17.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20. (Ufl Udendørs fitness / gå tur i 

Hornslet)
Torsdag 21.
Fredag 22.
Lørdag 23.
Søndag 24.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.
lørdag 30. (Ulf Aalborg Zoo)
Søndag 31. (Arsalan 22 år) 

MAJ 2015

Weekendåbent  hele maj  kl. 10-15

Det er tid til at få gjort 
haven sommerklar!

PGU Gartneri, Hornbjergvej 61, Hornslet, Facebook.com/PGUGartneri

Åbningstider:  
Man. - tors.  
fra kl. 10 - 16 
Fredag
fra kl. 10 -15

Hos PGUs gartneri  
finder I et flot udvalg 
af planter til rimelige 
priser. 
Weekendåbent hele 
maj måned og  
1. weekend i juni.
Gartneriets selvbetje-
ningsbutik har åbent 
hver dag, hele døgnet. 
 

Tag familien med på en tur til gartneriet og 
gør en god handel!

KOM TIL 
FORÅRSSALG

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


