
Marts 2015
søndag 1.
mandag 2.
tirsdag 3.
onsdag 4. Hygge (Jan) UFL
torsdag 5.
fredag 6. Christina G - 22 år
lørdag 7.
søndag 8.
mandag 9.
tirsdag 10.
onsdag 11. Foredrag - Halfdan Olesen fortæller om sin barndom UFL
torsdag 12.
fredag 13.
lørdag 14.
søndag 15. Maria Holm - 21 år
mandag 16.
tirsdag 17.
onsdag 18. Rundvisning på Rosenholm slot med brød og drikke UFL
torsdag 19.
fredag 20.
lørdag 21.
søndag 22.
mandag 23.
tirsdag 24.
onsdag 25. Påskeklip, Jonna kommer (Ida) Tilmelding Ida UFL
torsdag 26.
fredag 27.
lørdag 28. Bowl og Spis egen betaling 50 kr. (tilmelding til Martin) UFL
søndag 29.
mandag 30.
tirsdag 31.

Svar på quiz - point:                 
 
1: A :1 B: 3 C: 1 
2: A :1 B: 3 C: 2 
3. A: 2 B: 3 C: 1 
4. A: 1 B: 3 C: 2
5: A: 2 B: 3 C: 1
 
Regn pointene sammen.
 

Fra 10-15 point:
Du er god til at holde orden, kan se hvis der er rodet, og du vil gerne 
yde lidt ekstra, for at der skal se pænt ud, selvom du ikke altid er 
den, der roder. 

Fra 5-10 point: 
Du kan godt se, at der er rodet, og at der burde gøres noget ved det, 
men hænderne vil ikke rigtigt op ad lommerne.

Fra 0-5 point:
Du skal til at åbne øjnene og se dig omkring, for ellers  
falder du i nullermænd og vasketøj. Det er ikke altid de  
andre, der skal rydde op. Så rak ryggen og vis, hvad du duer til, for 
det er ikke fordi du er doven, vel?
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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
KLATTEN

:-)

Marts måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Victor, Kasper P., Matias, Marie, Tina, Martin, Nadia og Mikkel

Kan du gætte, 
hvem der  
spejler sig i 
vandpytten? 
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Gæt en elev!Gæt en elev!

Portrætfoto 
Husk at det stadigt er muligt  
at få taget portrætfotos af dig 
selv på medielinjen. 
Kontakt os for at aftale en  
tid for fotografering. 
Pris 40 kr. du får et ark med  
op til 4 forskellige billeder og en 
cd med billederne.
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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! :-)

HALLO, HALLO HOTLINE
Andreas ringer arrigt til Uno X’s Service 
telefon for at få en forklaring på, hvorfor 
automaten ikke vil tage hans kort. Den auto-
matiske telefon siger: ”Velkommen til Uno X” 
Andreas kigger forundret på sit kort  -  
øhhhh, der står sørme OK på kortet!!!

DET KAN GØRE  
ONDT AT FEJLE!
Marie bliver bedt om at læse korrektur på 
Kaspers artikel. Faglærer siger til Marie: 
”Hvis du finder fejl, må du godt dunke Kasper 
oven i hovedet”. Kasper stiller sig efter noget 
tid hen ved Marie og siger: ”Nu må du sige 
hvis jeg skal tage hjelm på” :-) 

BOLLEPAUSE!
Medielinjen havde rester af boller efter 
Victors reception. Faglærer foreslår friskt 
på morgenmødet at der tages en ”bollepause” 
om eftermiddagen. Nogle ser chokerede ud 
og andre griner!!! De misforstår selvfølgelig 
denne besked og synes ikke det er en god idé. 
Man kan da heller ikke sige noget uden at det 
straks skal opfattes sjofelt!!!!!

FREDAG DEN 13???
Nok det dummeste spørgsmål til dato kom fra en faglærer på Medie. Ingen navne  
nævnes (Jette)! ”Hvad dato var det nu, der var fredag den 13.?”
Og seriøst, det var ikke engang for sjovt!

THOMAS LÅST INDE!
Det er fredag, det er fyraften og der bliver 
låst af til weekenden på Medielinjen.  
Faglærer på vej hjem - endelig weekend!  
Telefonen ringer: ”Skal jeg tage den, eller 
ej? Det er jo egentlig fyraften” - men tager 
den alligevel. I røret er en meget oprevet 
Thomas som siger: ”Du har låst mig inde!”  
Heldigt for Thomas var faglærer ikke nået 
hjem, ellers var han først blevet lukket ud 
mandag!!!

MAN MÅ IKKE SKÆRE I 
TORSDAG!
Victors fortolkning af betydningen af,  
hvorfor skærtorsdag hedder skærtorsdag, 
er: ”Det betyder, at man ikke må skære i 
torsdag” - det er da logisk!
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Fakta om påske
Hvad betyder påskeægget?
I dag forbinder mange påskeægget med traditi-
on og hygge og er en fast bestanddel af højti-
den. Symbolsk har ægget mange betydninger, 
for eksempel graven, som Jesus bryder ud af 
påskemorgen eller et tegn på forår og  
frugtbarhed - livet, der bryder igennem  
vinterens hårde skal.

I dag er de fleste påskeæg lavet af chokolade, 
elller også er de af pap, hvor der ligger slik i. 
Ofte ligger de i haven pga. påskeharen, så  
børnene kan finde dem for glæden og for det 
sjove i det. Skikken om påskeharen går hele 
vejen tilbage til 1700-tallet i Holland og  
Tyskland.

Man får også påskeæg af dem, som ikke kan 
gætte prikker, som man bruger som underskrift 
i et gækkebrev. Trationen med gækkebrevet 
er, at hvis modtageren ikke kan gætte afsende-
ren inden for 3 dage, skal modtageren give et 
påskeæg til afsenderen.

Gækkebrevet er en dansk opfindelse, og er 
videreudviklet fra binde-breve fra 1600-tallet.

Forskellige dage i påsken

Palmesøndag er den dag Jesus red ind i  
Jerusalem på et æsel, mens folk stod med 
palmegrene.

Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus havde sin 
sidste nadvar.

Der er langfredag, som er en sørgelig dag, da 
det var den dag Jesus blev korsfæstet og døde 
og blev begravet.

Første påskedag er den dag Jesus genopstod 
fra de døde.

2. påskedag er den dag de kristne ”mødes med 
Jesus” igen.
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Er du til mærkevarer 
eller vil du hellere spare penge? 

Canada goose dame 
jakke 

 1.702 kr.

Canada goose herre 
jakke 

 1.108 kr.
Parka dame jakke 

588 kr.
Parka herre jakke 

490 kr.

Hilfiger dame bukser 
1.195 kr.

Levis herre bukser
 1.099 kr.

H & M bukser dame 
199 kr.

H & M bukser herre  
129kr.

Qnts dame T-shirt 
1.600 kr.

Quint polo mand 
 700 kr.

H & M Top dame  
39  kr.

H & M polo mand 
79 kr.

Hvis man gerne vil have mere for pengene er der mange alternativer til de dyre mærkevarer. 
Herunder er eksempler på billige tøjmærker som ligner de dyre men koster meget mindre.
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Dyrt

Dyrt

Dyrt

Billigere

Billigere

Billigere



Det er besværligt for mig ikke at 
kunne tåle fedt og olie, fordi det er 
i næsten alt mad og slik. Selv i 
rugbrød er der fedt i. Der er også 
nogle grøntsager, som der er for 
fede, eksempelvis avocado.

Jeg blev indlagt på hospitalet 
første gang, da jeg var 
10 dage gammel, 
fordi jeg  
kastede op 
hele tiden. 
Jeg har  
været 
indlagt  
rigtig 
mange 
gange 
og i lang 
tid - helt 
op til 3 
måneder 
ad gangen. 
Jeg været på 
hospitalet 
i 3 mdr. og 
hjemme på 
ferie i 1 - 2 
uger og så på 
hospitalet igen i op 
til 3 måneder.

Da jeg var 3 måneder 
gammel, var jeg lige 
ved at dø, fordi 
leveren blev 
syg. Det var 

om natten lægen fandt ud af det, 
og de vækkede min mor og  
fortalte, at jeg var blevet meget 
alvorlig syg.

Heldigvis er jeg god til at kæmpe 
og overlevede, men måtte kun få 
mælk fra min mor til jeg var 2 

måneder gammel.

Sygdommen betyder også, at børn 
med den sygdom ikke lærer sig 
selv selv at kravle, gå, spise,  
drikke, tale og alt muligt andet.

Jeg kunne ikke mærke sult eller 
tørst som lille, og derfor fik jeg 
sondemad gennem en sonde i  
næsen. En sonde er en meget lang 
og tynd slange med en prop, som 
kan åbnes og lukkes i den ene 
ende. Sonden puttes op i næsen og 
ned gennem halsen og ned i  
maven. Den skulle skiftes en gang 
om ugen. Det var enten min far  
eller mor, der gjorde det. Hver 
gang skulle de sprøjte luft ned 
gennem slangen, for at høre, om 
det boblede i maven. Hvis det ikke 
gjorde det, så var den kommet 
ned i lungen, og så måtte de tage 
den op igen og lægge den ned i 
maven. Hvis den lå i lungen og der 
kom sondemad ned, ville jeg blive 
kvalt, fordi lungerne så blev fyldt 
med mad i stedet for med luft.

Senere som ca. 5-årig fik jeg en 
sonde i maven. Det var rart, for så 
var jeg ikke mere bange for at de              
andre børn i børnehaven skulle 
rykke sonden op ad maven og ud 
af næsen.

Jeg fik sondemad mange gange i 
løbet af dagen og hele natten.  
Det var fordi sygdommen gør, at 
jeg ikke selv kan holde nok sukker 
i blodet som andre mennesker.

Sondemad er en slags væske 
med alle de vitaminer og 

andre stoffer, som 
man har brug for, 

for at man 
kan leve 

Kort-kædet fedtsyre-defekt!!
Hvad pokker betyder det?
Kasper har en meget sjælden sygdom, som måske kun 10  
mennesker har i hele verden. Han kan ikke tåle fedt og olie. 
Sygdommen betyder også, at musklerne ikke er så stærke som 
normalt, og en del af hjernen fungerer heller ikke helt normalt. 
Særligt er den del af hjernen påvirket, som kaldes sprogcentret. 
Det er den del af hjernen, som man bruger, når man taler.

6



og vokse.
Jeg kunne overhovedet ikke tale, 
men da jeg kom i første klasse 
lærte jeg tegn-til-tale, og bagefter 
kunne jeg lære at tale rigtigt.

Som lille, gik jeg til spise- og  
drikketræning på et sted, der  
hedder Solbakken. Her lærte jeg 
også at kravle, sidde og gå.

Jeg sad i kørestol som lille, men 
lærte heldigvis at gå. Jeg har lidt 
dårlig balance, og har derfor i 
mange år gået til ridetræning.

I 6. klasse fik jeg skåret et lille 
stykke af min hofte, og fik det  
opereret ind i hælen. Bagefter sad 
jeg i kørestol i 6 uger, mens det  
lille stykke knogle fra hoften 
groede fast på hælen. Da den sad 
helt fast skulle mine 
benmuskler trænes op 
igen, og så fik jeg bedre 
balance og lærte at 
løbe.

Lægerne havde svært 
ved at finde ud af, 
hvad det var for en 
sygdom, fordi de  
aldrig havde set et 
barn med den slags 
sygdom. Der er  
blevet taget et  
stykke af lårmu-
skelen ud af det 
ene ben for at 
se, om der var 
muskelsvind, 
men det var 
det ikke.  
I dag har jeg 
et stort ar 
på det ene 
lår. Læger-
ne under-

søgte også maven og tarmene med 
et lille kamera og tog et stykke af 
tarmen ud, for at undersøge, om 
det var den, der var syg - men det 
var det heller ikke. Jeg er også ble-
vet undersøgt for en masse andre 
sygdomme. Da jeg var ca. 7 år fik 
lægen på Skejby Sygehus en god 
idé. Han skar et lille stykke hud 
af den ene arm og sendte det til et 
hospital i USA for meget sjældne 
sygdomme. På hopitalet i USA  
opdagede lægerne, hvad det var 
for en slags sygdom. Den hedder 
en kort-kædet fedtsyre-defekt.

Som ca. 15-årig kom sonden ud af 
maven igen, for da kunne jeg selv 
spise og drikke alt det, jeg havde 
brug for.

 

Fordi mennesker med den sygdom 
har svært ved at have nok sukker 
i blodet (det er ikke sukkersyge), 
bliver vi også hurtigere træt, når vi 
bevæger os. Når man ikke  
bevæger sig så meget, så er der 
heller ikke nok kalk i knoglerne. 
Derfor får jeg to kalktabletter 
hver dag. Med mellemrum er jeg 
til kontrol på hospitalet, hvor de 
kan se, om der er nok kalk i mine 
knogler. Hvis der ikke er det, så 
kan de lettere brække.

Mennesker med min sygdom er 
heller ikke så gode til at holde sig i 
gang. Ikke fordi vi er dovne, men 
fordi, der mangler nogle bestemte 
stoffer i hjernen, som er med til at 
give raske mennesker energi. Jeg 
får derfor medicin hver dag, for at 
få mere energi.

Sygdommen betyder også, 
at min krop ikke har 

brug for så meget 
energi som andre 
har - derfor er det 
vigtigt, at jeg går 
til styrketræning, 
badminton og 
sport. Jeg går til 

fysioterapeut en 
gang om ugen, fordi 

min ryg er lidt skæv, og 
fordi mine muskler i ryggen 

ikke er så stærke.

Fordi hjernen ikke helt fungerer 
som den skal, kan jeg også have 
svært ved at lære nyt og huske 
mange ting på en gang.
Jeg bruger skinner på begge 
ben, som hjælper mine fødder 
med at sidde rigtigt, så jeg bedre 
kan gå og løbe. 
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Nogle gange synes jeg det er 
træls at have min sygdom, da jeg 
ville ønske jeg var som andre. 
Men alligevel har jeg det godt :-)



Det bliver spændende for de 
elever, som har meldt sig på 
babykursus i uge 12, 13 og 14.
Baby-kurset kommer til at gå over de næste 3 
uger, hvor de først skal have et intromøde om, 
hvad der skal ske på kurset. De skal b.l.a se 
film og lære, hvordan det er at være mor og 
hvordan man passer et barn. Noget af det de skal:

• Besøge en fødestue
• Besøge en vuggestue
• Besøge en ammecafe i Århus
• I sommerhus i en uge
• Se De Unge Mødre
• På wellness
• Se film  

kursusba yb
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Hvem vinder x-factor 2015?
Solister, der er over 23 år

Jógvan
Han er en rigtig rockfyr, og han har  
ambitioner, der rækker langt ud over 
Færøerne, som han kommer fra. I Lina 
har han fundet en musikalsk makker,  
som kan presse ham til at prøve noget 
helt nyt.

Grupper

I, B. & Neumann
Tre vidt forskellige men alle sammen 
stærkt ambitiøse og talentfulde unge 
mennesker. Det er hvad, man finder i 
trioen Ivarsson, Bang & Neumann, som 
blev sammensat af Blachman.

Citybois
De to Gentofte-drenge Anthon og Thor er 
X Factors charmerende energibundter. 
De er bedste venner, og med Drake og 
The Weekend som forbilleder har de  
ambitioner om at gå hele vejen.

Solister, der er under 23 år

Baraa Qadoura
Beyoncé har sat standarden, som den 
unge Baraa fra Aarhus nu vil forsøge at 
leve op til. Remee kalder ham en unik lille 
tosse, men forventningerne til ham er alt 
andet end små.

Emilie Esther
 
Hun havde en fornemmelse af, at hun 
havde et sangtalent. Den fik hun 
bekræftet af dommerne. Nu er den 
15-årige elverprinsesse fra Aalborg klar  
til at indtage x-factor studiet.

Tannaz Hakami
Tannaz går i gymnasiet, spiller fodbold, 
har to jobs, arbejder frivilligt, taler fire 
sprog og spiller to instrumenter. Og så 
synger hun også. Sine egne sange.

Sæt kryds ved den, 
som du tror vinder  
x-factor finalen, og  
aflever denne side til 
en faglærer på  
Medielinjen og  
deltag i lodtrækningen 
om en overraskelse! 
Men du har kun et 
gæt, så du skal tænke 
dig godt om, før du 
sætter dit kryds. 

Navn: 

Værksted:

Stemmesedlen 
skal afleveres  
til Medielinjen  
senest fredag 
den 6. marts 



350 gram kylling
1 fint hakket zittauerløg
½ dl sød sojasauce
1 dl Karolines Køkken 
Cremefraiche 
1/4 tsk edelsüsspaprika
1/4 tsk chilipulver - styrke 4

100 gram jasminris (1 1/4 dl)
2 dl vand
1/4 tsk groft salt
Pandekagerne varmes i ovnen 
på 200 grader i cirka 2 minutter.

4 tortillas - usødede majs eller 
hvedepandekager - 20 cm i 
diameter, feks. fuldkorn.

Tilbehør - majs, tomat, agurk 
og revet ost.

Ingredienser

Lune Kyllingewraps

Bland kylling og marinaden  
sammen.

Først pilles løgene og  
hakkes derefter.

Bagefter skæres kyllingen i 
nogle tern.     

Bagefter laves marinaden.
Bland sojasauce og
 finhakket zittauerløg.



Steg kyllingen og  
marinaden sammen.

Hæld cremefraichen ned i 
en skål.

Pluk salat, og skær dem i 
stykker.

Bland paprika & chilli i 
cremefrachien, til det bliver 
en fin masse.

Kog vand til risene, følg 
instrukserne på pakken.

Put majs i en lille fin skål.
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Tømrerne har lige skåret lange træ-planker op for Jysk Handi hjælp som de bruger til tremmesenge til handi-cappede og gamle. De er også ved at lave  porte mellem træværkstedet og gartneriets hal, så de kan låse deres ting inde. Nyt elevværelse på Skovvej er ved  at være færdigt, det sidste var  skydelåger til skabene.

På Medie arbejdes der  

bl.a. med konfir-

mationskort, skiturs  

DVD, folder for LO  

Djursland, PGU avis, 

Rosenholm festival  

hjemmeside, film  

og meget mere.

Vi ønsker Kim 
tillykke med de 

50 år
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Det går rigtig godt på kantinen. 

Eleverne klør på, og de er ved at have 

styr på leveringer af mad til kommune 

kontoret i Rønde. Tina gav kage en 

dag, fordi eleverne er rigtig gode og 

styrede køkkenet alene, når fag- 

læreren er i Rønde.  
Benjamin er køkkenets nyeste elev, 

som også sommetider er chauffør på 

turen til Rønde. 

Line og Sebastian står og putter 
jord i potter.  
Der er nu vildt gang i salget af 
forårsblomster! 

Benjamin

På gartneriet har de fået 
paradisblomster, de har 
også fået nyt værktøj til 
opbinding af blomsterne, 
Louise er her i fuld gang. 
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Nadia bor på  
Skovvej og  
arbejder på 
Medielinjen.
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Navn: Nadia

Fødselsdag: 11/04-1995 

Stjernetegn: Vædder 

Antal søskende: 1 storebror & 2 halv søskene 

Har du en kæreste: Nej, har aldrig haft en 

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Kat 

Hvilket musik hører du: Engelsk & Japansk (pop&rock) musik 

Kæledyr du har eller har haft: 1 kat & 4 hunde 

Dine hobbies/interesser: Japansk tegneserier, cosplay & spille LOL 

Yndlingsdyr/hadedyr: Katte/slanger 

Person jeg gerne vil møde: En japansk skuespiller ved navnet  
Mamoru Miyano 

Skuespiller der skulle spille mig i film: Ved det ikke 

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Mad, vand og mobil 

Hvis jeg vandt 10.000 kr: Jeg ville gemme dem 

Største oplevelse: At komme til Japan, Canada, Italien, USA & England 

Hvordan har du det i PGU: Jeg har det godt i PGU 

Nadia
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Vi køber sodavand som aldrig før, viser nye tal. I 
2014 drak danskerne mindst 460 millioner liter 
sodavand, lidt mere hvis vi regner grænsehandel 
med. Det vil sige, at hver eneste dansker - uanset 
alder - sidste år drak i gennemsnit 101 liter 
sodavand. Hvis vi får for meget sukker, smadrer vi 
også vores immunforsvar. En anden sundhedsrisiko 
er, at vi får syreskader på tænderne.

Derfor er sodavand så 
usundt

Nyheder

Her giver isnende kulde 
tæt rimtåge

Det gælder om at få den tykke frakke på og i øvrigt 
køre ekstra forsigtigt i trafikken - især hvis man bor 
i den sydlige og østlige del af landet. Det klare og 
stile vejr med sne på jorden har nemlig fået 
temperaturen til at falde til under 10 frostgrader flere 
steder - og i Tystofte på Sydvestsjælland har 
temperaturen endda været helt nede på -12,1 grader. 
Den koldeste nat indtil videre i år kom natten til 
onsdag den 4. februar, hvor der i Aars i Himmerland 
blev målt -13,6 grader. 

Et af politiets konkrete mål for året er at tage 
danskerne i trafikfarlige forseelser, som at køre over 
for rødt eller sætte sig bag rettet med for høj en 
promille, mindst 150.000 gange. I 2008 var der over 
400 dræbte, mens der i 2014 i følge de foreløbige tal 
var 183 trafikdræbte.

150.000 skal tages i at 
køre råddent i år

Danskere får opereret 
chip ind i kroppen

En chip er normalt noget, der sidder loddet fast i 
computere og smartphones. Men flere danskere er 
begyndt at få opereret det lille stykke elektronik ind 
i kroppen - typisk i hånden - så de eksempelvis kan 
låse døre op og skabe kontakt til deres telefon. De 
såkaldte NFC-chip kan man blandt andet få sat ind 
under huden hos en piercer. Årsagen til, at det ofte er 
piercere, der sætter chippen ind, er, at der ikke er 
nogen klar lovgivning om, hvorvidt læger må 
operere NFC-implantater ind i kroppen på raske 
mennesker.
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1. Hvis du falder over et par sko i gangen, hvad gør du så?

A: Lader skoene ligge 
B: Sætter skoene på plads  
C: Sparker dem længere væk 

2. Dit værelse er meget rodet. Hvad gør du?

A: Lukker øjnene, hver gang du er på værelset 
B: Går i gang med at rydde op  
C: Tænker, at det nok hopper på plads af sig selv 

3.  Du går ind i køkkenet, hvor der står gammel  
opvask, kopper og glas. Hvad gør du?

A: Du tænker, at det ikke er mit opvask 
B: Vasker det hele op og er tilfreds 
C:  Stiller et nyt glas oveni - min mor kommer  

nok og vasker op 

4. Du kommer hjem fra arbejde, og ser ind i stuen. Den er 
fyldt med papir, fyldte askebægre, tomme cola flasker og 
andet. Hvad gør du?

A: Smider dig på sofaen og tænder for fjernsynet 
B: Rydder hurtigt op, så det bliver pænt igen  
C: Du fjerner lige hurtigt din colaflaske fra roderiet  

5. Du går i bad efter arbejde, og vandet pjasker over det 
hele efter badet. Hvad gør du?

A:  Tænker, at badeværelset alligevel skulle laves  
om til en swimmingpool  

B: Tørrer det op efter dig, så den næste ikke drukner   
C:  Der er nok en anden der gør det, det er  

ikke mit problem  

Test dig selv
Hvor god er du til oprydning og rengøring i huset?

Svarene på spørgsmålene finder du på bagsiden af avisen.





J P E F L O R O T L S D A M K

D O R I T L O R E N A O J N I

A N N E T T E W L C L I Q B R

R D K M U E A N L H T R Y N E

O E K K I R T L N E K A N F D

T O H E I D I T H A V M B G E

K Q K W A U Y W E J S A M K R

E K A T H R I N E N V U N C F

H E T T X P E M I J A A S A D

F I T W A T V K V Y N N H O J

V E A L T G B O A N G M Z V H

G D V E A G B L A S N U C I G

J R M Y C M O Z K A P L A D T

Q P E M E N Z V V U G E K N A

Q X M T E I U O L F O N R H F

Find ordene - de er gemt lodret, vandret, på skrå, forfra og 
bagfra... 

JIM, ANKE, HEIDI, METTE, MALTE, BO, MADS, JOHNNY,  
MARIO, LEVANA, ANETTE, VITTA, LONE, ROLF, LOUIE,  
ANNETTE, LORENA, SUSANNE, HEKTOR, RIKKE, KASPER, 
DORIT, ANNA, FREDERIK, KATHRINE.
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Der var engang en mand, der ikke troede på, at  
ulykke rammer den, som lader arbejde begynde en 
fredag. Han skulle bygge et skib. Han lod bygnin-
gen af skibet påbegynde en fredag, det stod færdig 
fredag, det fik navnet fredag, og han sejlede ud med 
skibet en fredag. Manden har man aldrig hørt fra 
eller set igen. Det er denne type fortællinger, der har 
givet fredag et ry for at være forbundet med ulykke.

Hjælp - tretten til bords
De fleste har hørt, at man ikke bør være 13 til bords, 
fordi det bringer uheld. Man siger, at én af de 13 
omkring bordet vil dø, inden året er omme.
Den forestilling stammer i høj grad fra Det Nye 
Testamente, hvor det berettes.
Her kan den trettende person både være Judas, som 
efterfølgende hængte sig, eller det kan være Jesus 
selv, der blev korsfæstet få dage efter.
Den nordiske mytologi har et lignende eksempel.  
I Valhal var 12 guder inviteret til middag.  
Dog møder Loke op som ubuden gæst nummer 13, 
og myrder guden Balder.

Sidst, men ikke mindst, findes myten om de 13 til 
bords også i eventyr. 
I Tornerose bliver kun 12 ud af 13 feer inviteret til 
bords, fordi kongen kun har 12 guldtallerkner.
Den 13. fe kaster derfor en forbandelse over  
Tornerose, så hun må sove i 100 år. 

13-tallet - en hård skæbne
Fordi tallet 13 af mange betragtes som et tal, som 
bringer uheld, har mennesker gennem årene forsøgt 
at undgå det.
Tilbage i 1878 i Horsens, var der en husejer, der  
protesterede så meget, at han slap for at få nr. 13, 
som husnummer. Og da TV-Byen lå i Gladsaxe,  
havde man ingen kontorer på den 13. etage. Der 
findes også gamle hoteller i København, som ingen 
etage nr. 13 har. I mange lufthavne kan du desuden 
ikke blive kaldt ud til Gate 13. Mens visse hospitaler 
undlader at have en operationsstue nr. 13.  

I dag er de fleste  
vilde med fredage,  
fordi det betyder, at  
weekenden kan  
begynde. Men  
historisk regnes  
fredagen for at være  
en uheldig dag.

Fredag forbindes  
med ulykke, fordi det  

var den ugedag,  
Jesus blev korsfæstet. 

Omvendt har vi  
tidligere set fredag  

som en lykkelig dag,  
fordi fredag var  

kærlighedsgudindens  
Frejas dag.



Et af de seneste påfund i 13-manien er, at der skulle 
være en særlig sammenhæng mellem dette tal og 
massemordere. Det skyldes, at der er netop tretten 
bogstaver i følgende navne: 
 
• Jack the Ripper
• John Wayne Gacy
• Charles Manson
• Jeffrey Dahmer
• Theodore Bundy

Dette skete fredag den 13. feb. 2015:

Træ væltede ned over 50-årig 

Der skete fredag et hændeligt uheld, 
da et træ væltede ned over en 
50-årig mand i en frugtplantage på 
Sdr. Landevej.

Manden var ved at fælde et træ, da  
det uheldigvis væltede, så han fik  
trækronen ned over sig og han  
blev ramt på ben og hofte.

Man bør ikke gifte sig på en fredag, 
eller på den trettende i en måned, 
da ægteskabet i så fald vil blive 
barnløst.

Man bør ikke klippe 
hår eller negle på  
fredage, da den  
efterfølgende uge så 
bringer ballade,  
sygdom eller ulykke.

Man bør ikke begynde 
en rejse om fredagen.

Man skal heller ikke 
begynde et nyt arbej-
de om fredagen, for 
det vil enten aldrig 
blive færdigt, eller 
blive rigtig dårligt.

Mange uheldige episoder har fundet 
sted fredag den 13. 
I oktober 1307 blev tempelherrerne 
fanget, tortureret og brændt på bålet; 
i april 1970 måtte Apollo 13 vende 
tilbage til jorden uden at have fuldført 
sin mission på grund af en eksplosion i 
en ilttank. 

I oktober 1972 styrtede et passagerfly 
ned i en øde, snedækket dal et sted i  
Andesbjergene. Godt nok lykkedes det 
32 mennesker at overleve styrtet, men 
kun 16 var tilbage, da de overlevende  
endelig blev fundet 72 dage efter 
styrtet. De havde overlevet ved at spise 
kødet fra deres døde medpassagerer. 

Flere naturkatastrofer har også fundet 
sted fredag den 13: Orkanen Charlie 
stormede ind over Floridas sydkyst 
i august 2004, og i januar 1939 stod 
Australien i flammer.

Frygten for fredag den 13. 
kaldes for paraskevidekatriafobi. 
Dette er afledt af triskaidekafobi, som er frygten 
for tallet 13.
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Husets forbandelse 
”Vi… vi bytter” sagde Dylan stille. 
”Jamen vi har brug for din hjælp” sagde jeg. 
”Jeg har hjulpet jer godt på vej. Jeg har været spærret inde her i 50 år, 
og har aldrig set dagens lys siden. I er bare børn. Det er ikke mig, der 
skal fortsætte, men jer. Jeg ved, at I kan klare den uden min hjælp” 
sagde han.
”Tja. Du har nok ret” sagde jeg stille, og kiggede ned i jorden. 
”Farvel, Lea” sagde Dylan kort, og gav mig et kram. 
”Det var rigtig hyggeligt at lære dig og din bror at kende. Men vi ses 
 jo nok… når jeres tid kommer”.

Dylan gav mig sit tal, og jeg gav ham mit. Efter 
nogle minutters tavhed, gik Tom ned til os. Med 
bankende hjerte så jeg, hvordan Dylan blev ført op 
til scenen. Jeg var tvunget til at kigge. Tvunget til at 
se vores ven blive plaget. Myrdet. Foran mig.
”Bind ham!” råbte heksen, så det gav genlyd i salen. 
Tom fandt en snor frem og bagbandt Dylans hænder. 
”Før ham op på mit kontor. Så får vi at se, hvad vi 
skal gøre ved ham” beordrede hun. Tom nikkede, og 
førte Dylan ud af rummet med heksen lige i hælene. 
”Tom!” skreg jeg. ”Tom! Dylan!”   
 
Jeg satte i løb efter dem, men det var for sent. De var 
allerede ude af syne, og hvis jeg fulgte den forkerte 
gang, kunne jeg risikere at fare vild. Og jeg turde 
ikke løbe nogen risiko. Jeg valgte til sidst at følge 
den gang, jeg troede var den rigtige. Efter nogle 
minutters gang, kunne jeg genkende stedet. Godt. 
Så var jeg på rette vej. Jeg stoppede pludselig ved 
lyden af nogle utydelige stemmer. Jeg kiggede mig 
omkring, og fik øje på døren til heksens kontor. Jeg 
kunne høre, at stemmerne kom derindefra.  
”Jeg vil myrde dig! Du skal brændes! Eller endnu 
bedre: Blive flået levende, så jeg kan få dine  
indvolde, og putte dem i de hersens glas. Lyder det 
ikke bare dejligt?” kunne jeg høre heksens ondskabs-
fulde stemme sige. 

”Jeg vil bare gerne vide, hvordan man kommer ud 
herfra” sagde Dylans stemme. 
”Synd, at du ikke kommer til at leve længe nok til at 
finde ud af det” gnæggede heksen.

Jeg stod som lammet, da jeg hørte Dylans  
hjerteskærende skrig gennem døren. Hvorfor løb jeg 
ikke væk? Hvorfor stod jeg bare der, mens vores ven 
var i knibe? Jeg måtte gøre noget. Men hvad kunne 
jeg gøre? Jeg havde lyst til at løbe, men kunne ikke. 
Det var som om, mine ben var limet fast til gulvet! 
Efter et stykke tid, hørte jeg heksen grine med en 
hysterisk og triumferende latter. Det var min skyld, 
at det her var sket. Det var min skyld, at jeg og Tom 
blev udsat for det her vanvid. Mon vi nogensinde 
ville komme ud herfra i live? Jeg prøvede at lægge 
brikker sammen i mit hoved. Tom var blevet  
hjernevasket af det der monster. Heksen har taget 
ham til fange, og havde muligvis lige dræbt Dylan. 
Nej, jeg kunne ikke holde ud at tænke på det. Nu 
havde jeg ikke mere tid at tænke i, for pludselig blev 
døren til heksens kontor åbnet. 
”Jamen dog. Hvad laver du her, lille ven?” spurgte 
heksen, der stod i døråbningen. 
”Hvad har du gjort ved Dylan? HVAD HAR DU 
GJORT!?” skreg jeg rasende.  
Det røg bare lige ud af munden på mig. 

Fortsat
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”Du kan selv gå ind og se, min kære” gnæggede 
heksen, idet hun lukkede døren efter sig med et klik. 
Hun vendte sig for at gå. Da hun var gået, tog jeg en 
dyb indånding, og med bankende hjerte åbnede jeg 
døren. Da jeg havde tændt lyset, fik jeg nærmest et 
chok. For midt på gulvet lå Dylan. Død. Eller sna-
rere sprættet op. Hans indvolde lå på træbordet ved 
siden af nogle syltetøjsglas. Det forfærdelige syn af 
Dylans indvolde på bordet gjorde, at jeg blev  
svimmel. Så svimmel, at jeg fik kvalme. Heksen var  
sindssyg! Havde hun virkelig tænkt sig, at bruge 
Dylans indvolde til pynt? Jeg behøvede ikke noget 
svar, for jeg kendte det allerede. Ja. Selvfølgelig. 
Og hvor var Tom henne? Han var ikke til at se nogle 
steder. Jeg kunne ikke holde ud at se på indvoldene 
længere, og gik ud på gangen og spejdede efter Tom. 
”Tom!” kaldte jeg. ”Tom, hvor er du?”
Efter et stykke tids søgen, fandt jeg ham på værelset. 
Han sad i sin seng og gloede ud i luften. 
”D-Dylan er død!” hulkede jeg. ”Heksen har dræbt 
ham!”
Tom svarede ikke, men stirrede bare fortsat ud i  
luften, som om jeg slet ikke var der. 
”Vi skal væk herfra, NU!” råbte jeg, og trak i hans 
arm. 
Jeg begyndte at løbe, og Tom fulgte vraltende efter. 
”Hvor skal vi hen?” spurgte han. 
”Hjem” sagde jeg. ”Jeg vil ikke være her et sekund 
længere!” 
”Hvor hjem?” spurgte han forvirret. 
Jeg svarede ikke, for jeg ville alligevek ikke få noget 
ud af det. Tom var stadig hukommelsesløs. Bare 
Dylan var her, så han kunne hjælpe mig med at få 
fixet hans hukommelse. Vi løb uden at ane, hvor vi 
løb hen. Der måtte være en udgang. Det skulle der 
være. Pludselig forsvandt gulvet under vores fødder. 
Jeg slap ufrivilligt Toms hånd, og faldt skrigende 
mod afgrunden. Styrtede. Mod døden.                                                     
 
Jeg kunne tydeligt se afgrunden under mig.  
Stengulv. Ventede bare på den knusende smerte, der 
ville komme med sammenstødet. Ventede… Tom 
var så uheldig, at han landede med hovedet først. 
Det gav et ordentligt dunk, idet han ramte gulvet. 
Jeg landede selv på maven, og udstødte et skrig af 
smerte. En mavepumper. 
”Lea! Er du okay?” spurgte Tom, da han var kommet 
til sig selv. 
Der var ikke sket noget med ham, bortset fra, at han 
fik en ordentlig bule lige midt i panden. Jeg vendte 
mig overrasket mod ham. Det gik op for mig, at Tom 

ikke længere var hukommelsesløs. Måske var det på 
grund af slaget. Der var heller ikke sket noget med 
mig, udover at jeg havde fået nogle enkelte  
hudafskrabninger på mine hænder. Vi slap heldigt fra 
det. Det kunne have været meget værre. 
”Ja” svarede jeg. 
Vi kiggede os omkring, og fik til min store glæde øje 
på hoveddøren! 
”Tom! Vi er frie! Vi er reddet!” jublede jeg.
Jeg rejste mig og tog i håndtaget. Til min overraskel-
se var døren ikke låst. Vi kunne bare smutte ud. 
”Kommer du, Tom?” spurgte jeg. 
”Ja… klart” svarede han og rejste sig og gik med 
mig ud.  
Det var stadig mørkt udenfor, og den store runde 
fuldmåne i horisonten oplyste alting og græsset var 
dugvådt. Jeg fandt min mobil frem fra lommen og 
tændte den og udstødte et gisp af overraskelse. 
”Tom! Se her!” sagde jeg.
”Hvad er der?” spurgte han.
”D… Det kan ikke passe” fik jeg fremstammet.
”Hvad kan ikke passe?” spurgte Tom.
”Displayet viser den samme dato, som da vi gik ind i 
huset” forklarede jeg.
”Tror du ikke bare, at der er noget galt med din  
mobil?” spurgte Tom, og fiskede sin egen mobil op 
af lommen og tændte den.  
Han fik det samme ansigtsudtryk, som jeg havde for 
et øjeblik siden. Han måbede. 
”Gud! Det gør min også!” sagde han.
”Vil det så sige at…?” begyndte jeg.
”Tiden har stået stille, mens vi havde været væk” 
fortsatte Tom. 
”Jamen… vi har været væk i flere dage” sagde jeg. 
”Jeg troede kun sådan noget var muligt i film og 
tegneserier”.
”Åbenbart ikke” svarede Tom. ”Det er noget, der 
hedder magi!” tilføjede han.
Pludselig blev vi afbrudt af en hæs gnæggen bag os.
”Nå, så I troede, at I bare ku’ smutte, hva’?”

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER...


