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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?

Idéer til 
noget vi skal 
skrive om! 
Hvis du/I har 
en god idé til 
en historie eller et emne, 
vi skal skrive om i PGU-
avisen, så skriv, ring eller 
fortæl det til os på PGU´s 
Medielinje. Det kan være 
noget, du synes kunne 
være spændende at læse 
om, eller noget du gerne vil 
fortælle.

”SMØRET” viden
Fortæl os endelig hvis du 
hører, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller i den 
vide verden! 
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Indhold

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

Gartneriet har  
forrygende travlt.  
Folk i Hornslet og  
omegn har gang i  
havearbejdet - denne 
annonce bliver snart 
indrykket i avisen, 
måsk at salget så  
stiger endnu mere...
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KOM TIL
FORÅRSSALG

weekendåbnethele maj 10-14

Det er snart tid til at få gjort 
haven forårsklar. 

Hos PGUs gartneri fi nder i et fl ot 
udvalg af planter til rimelige priser. 
Åbent hver dag fra kl. 10 - 14. 
Weekendåbent hele maj måned.

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

PGU Gartneri
Hornbjergvej 61, 8543 Hornslet



Kursus på Medie
Hvor er det skønt at være faglæ-
rer når eleverne er til kursus og 
denne besked på smartboardet, er 
det første man ser når man kommer 
ind i lokalet :-)

Forside afstemning
Når et nyt nummer bliver lavet af 
”Smøren” bliver der altid lavet flere 
forslag til forsiden og vi holder så 
afstemning om hvilken vi skal vælge.
Aleksander valgte med glimt i øjet 
og disse ord ”jeg tager hatten af 
for den grønne” :-))))

Kaffebrygning
Faglærer starter altid dagen  
med at lave kaffe, men glemte  
at trykke på ”tænd” knappen - en 
halv time senere var kaffen stadig 
ikke færdig - hvortil Casper  
sarkastisk kommenterer ”Kaffen  
laver jo ikke sig selv”!!!!

Billede af solnedgang over  
Borupvej - er det ikke fantastisk 
smukt? Billedet er indsendt af 
Jonna.
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”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! 



Tryk på dørmåtte ca 
300 kr.

Tillykke kort
10 kr.

Tryk på T – shirt    
160 kr.

Plakater  200 kr.

Tryk på krus ca 74 kr.

Puslespli med foto 
100 kr.

Tryk på mussemåtte 
139 kr.

Tryk på dækkeserviet 
119 kr.
- eller vores eget 
design printet hos 
Medie til  
20 kr. 

Tryk på mobil cover 
219 kr.

Tryk på Ipad cover  
449 kr.

Hvis du vil give fede gaver 
til dem du holder af, så kan  

medielinjen hjælpe dig 
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Hvordan man undgår  
Telefonsælgere

Nogle gode tips til hvordan man undgår at blive narret af en  
telefon sælger eller en svindler.

Skulle havde meldt sig til Robinsonlisten.

1.  Hvis du bliver ringet op af et hemmeligt num-
mer skal du ikke tage den, for det er højest 
sandsynligt en svindler eller en sælger.

2.  Hvis du tager den så sig at du ikke skal 
havde noget og bede dem om at slette dit 
nummer fra deres database.

3.  Fjern dit telefonnummer fra steder som fx. 
Facebook og twitter.

4.  Lige meget hvad de siger skal du sige nej og 
ligge på.

5.  På Folkeregisteret i din kommune kan du 
tilmelde dig Robinsonlisten, der er en forteg-
nelse over danskere, der ikke ønsker direkte 
henvendelser fra annoncører og telefon-
sælgere. Beskyttelsen gælder også hen-
vendelser på mobiltelefonen, sms og email. 
Firmaerne skal tjekke listen, inden de retter 
henvendelse til dig.

5



To kannibalbørn sidder og spiser. Så siger 
den ene: Jeg kan ikke lide vores lærer. 
Den anden: Heller ikke her - lad os prøve med 
salt på!

3 drenge står mandag morgen i skolen og 
diskuterer om, hvor længe deres fædre kan 
holde vejret under vandet. 
Den første dreng: Min far kan bare holde vej-
ret i 2 minutter! 
Anden dreng: Min far kan bare holde vejret i 
3 minutter! 
Den sidste dreng: Orrh, det er da ikke noget! 
Min far hoppede i havnen i fredags, og er 
ikke kommet op endnu!

Mor, mor! Råbte Lille Per. Den nye tjeneste-
pige står og kysser med en fremmed mand. 
Moderen: Det er da forfærdeligt! 
Lille Per: Aprilsnar, det er bare far.

Hvorfor flyttede de 3 smågrise hjemmefra?  
- Fordi deres mor var et svin!

Hvordan får man en fisk til at grine? 
- Man putter den i kildevand!

En havskildpadde møder sin gode ven hajen 
og siger: ”Hej haj” 
Hajen svarer: ”Hello you beautiful turtle”
Havskildpadden spørger:  
”Hvor har du lært at snakke så godt en-
gelsk?”  
”På HAJschool”

En dreng skulle begynde i første klasse.  
”Hvad hedder du?” spurgte læreren.  
”Det ved jeg ikke” svarede drengen.  
Så bad læreren ham spørge hjemme, hvad 
han hed. Bagefter skulle han skrive det ned 
tusind gange i sit kladdehæfte. Da han kom 
hjem, spurgte han sin mor, hvad han hed, 
men hun sad og talte i telefon, så hun sagde: 
”Hold kæft!”  
Det skrev drengen så tusind gange ned i sit 
hæfte. Så spurgte han sin søster, men hun 
sad og hørte musik, så hun sagde: 
”Yeah, yeah, yeah” så skrev han det tusind 
gange i sit hæfte. Så spurgte han sin store-
bror, og han sagde:  
”Der står en stor, fed mand i døren.”  
Det skrev drengen også tusind gange. Så 
spurgte han sin far, som sad og så fjernsyn, 
og fik svaret: ”Supermand.”  
Det skrev drengen også tusind gange i sit 
hæfte. Næste dag i skolen spurgte læreren: 
”Nå, hvad hedder du så?” 
”Hold kæft” svarede drengen.  
”Skal jeg hente rektor?” spurgte læreren.  
”Yeah, yeah, yeah!” sagde drengen så.  
Så hentede læreren rektoren, og nu sagde 
drengen:  
”Der står en stor fed mand i døren!”  
Så sagde rektoren: ”Hvem tror du egentlig, 
du er?”  
”Supermand” svarede drengen...!

En mor mus og hendes søn er ude at  
spadsere.
Pludselig bliver de angrebet af en kat.
Moderen råber så højt hun kan: ”VUF!”
Katten flygter med det samme og moderen 
siger til sønnen: ”Der kan du se min søn. Det 
er vigtigt at kunne fremmed sprog”

Hvorfor kunne fåret ikke gå da det blev født?
- Fordi det var lam.

Den lille myg var taget ud på sin første flyve-
tur. Da den kom hjem igen spurgte mygge-
mor:  
”Hvordan gik det så?”  
Myggen svarede: ”Fint, alle folk klappede ad 
mig”

Jokes
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Der er 10 fejl på det nederste billede. 
Kan du finde dem?
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Morten i praktik i

 1. Hvor længe har du været i IKEA? 
Det har jeg været siden d. 27 maj sidste år og jeg skal være her til den 31. marts. Men måske  
bliver praktikken forlænget frem til sommer.

2. Er det nogle gode kollegaer du arbejder sammen med? 
Det synes jeg, vi snakker godt sammen når der er tid til det. Om fredagen har vi fællesmøde hvor 
vi også er sammen. Somme tider kan vi få tid til at spise frokost sammen i kantinen.

3. Hvad er dine opgaver i IKEA? 
Jeg står for det vi kalder ”TPL- tilbage på lager”, det er de varer der kommer retur og som skal 
sættes tilbage på hylderne. Så står jeg også for at presse pap og plast, jeg smider pap og plastik i 
en container som presser det sammen til små pakker. 

4. Hvor lang er din arbejdsdag?
Jeg møder fra kl. 9-15 men om tirsdagen har jeg fri. Jeg starter dagen med TPL-”tilbage på lager” 
og så kl. 10 begynder vi at ”plukke”. Det vil sige, at vi finder de ting frem som folk har bestilt. 

5. Hvad er det, der gør det så godt at være i IKEA?
Jeg kan godt lide de folk jeg er sammen med, jeg føler mig tryk og jeg kan være mig selv. Hvis der 
er problemer så står vi sammen og hjælper hinanden.

6. Hvordan kommer du frem og tilbage på arbejde?
Jeg tager toget om morgen kl. 7.41 fra Hornslet så tager jeg bussen fra Vesterstrand allé op til 
TV2, derefter må jeg gå det sidste stykke vej i ca. 15 min. Jeg er ved IKEA kl. 8.45 det giver mig 
lidt tid til at få en morgen snak med mine kollegaer.

7. Har du pauser i løbet af dagen? 
Ja, vi har frokostpause mellem kl.12.50-13.30, hvor vi går i kantinen og spiser. Ellers har vi pauser 
efter behov i ca. 5 min.

8. Er det et fysisk hårdt arbejde?
Det er ikke så hårdt, men der er tunge ting for eksempel skabe, hvor det kan være hårdt. Vi har 
lært og løfte på den rigtige måde og det hjælper meget.

9. Hvad er det bedste ved praktikken?
Det er sjovt at pakke til folk. Og så er der god tid til at få tingene gjort. Jeg synes det er en rigtig 
god praktikplads.
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Sarah
Arbejder  
på gartneriet

PGUer UNDER
LUPPEN
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Navn : Sarah Christensen
Fødselsdag : 17.02.95
Stjernetegn : Vandmand
Hvad job ønsker du dig :  
Blomsterbinder
Dine kæledyr :  
Kat hjemme hos far, ellers vil jeg gerne have en hund  
Hårfarve :  
Naturligt leverpostej (farvet sort)
Dine Hobbis/interesser:  
Venner , familie og kæreste
Yndlings/hadedyr: 
Hund / ingen
yndlingsfrugt/hadefrugt:  
Æbler/chilli
Yndlingsslik/hadeslik:  
Lakrids/skumfiduser
Yndlingssport/hadesport:  
Badminton, fodbold/basketball
Kendt person jeg gerne vil møde:  
Mads Langer
Skuspiller der skulle spille mig i film:  
Linda P.
3 ting jeg ille tage med på en ø:  
Kæreste, mobil og lager af mad
Hvis jeg vandt 10.000 hvad ville jeg så købe?:  
Indskud til lejlighed
Hvis jeg var et dyr, var jeg et:  
Hund (Matias synes hun ville være en flodhest) 
”Matiaaas, det var ikke pænt sagt, din søløve!!!!!”
Største oplevelse?:  
Da jeg svømmede med havskildpadder  
på Kreta sammen med min far, da jeg var lille.
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Manden, der er mellem 50 og 70 år, gik af ukend-
te årsager langs skinnerne, da han kort før ons-
dag middag blev ramt af et S-tog ved Bispebjerg 
Station i København. 

- Vi aner ikke, hvorfor han gik langs sporene, det 
skal vi forsøge at finde ud af nu. Han er i live, men 
kørt på hospitalet, siger vagtchef Michael Poulsen 
ved Københavns Politi.
Ifølge BT’s oplysninger var manden selv i stand til at 
kravle op fra skinnerne, men det kan politiet endnu 
ikke bekræfte.
- Nu tager vi ud og taler med ham, så finder vi ud af, 
hvad der præcist er sket, siger vagtchefen.

Hos DSB kender man endnu ikke de nærmere om-
stændigheder ved ulykken, men når der er tale om 
en påkørsel er der klare regler for, hvordan det skal 
håndteres.
- Når der er tale om en nærved påkørsel, så går vores 
kriseberedskab i gang. Vi tager vi øjeblikkelig hånd 
om togføreren, som pilles af og tilbydes krisehjælp. 
Det samme gælder også passagerer, hvis det er nød-
vendigt, fortæller DSB’s pressevagt.
Det er et S-tog på linje F, som har ramt manden. To-
gene var derfor forsinkede i timerne omkring påkørs-
len. De kører nu regelmæssigt igen.

Ramt af tog: Person 
påkørt, men i live

Mobil tæt på  
eksplodere
Et batteri i en iPhone 3G blev pludselig pustet 
op som var det en ballon. Batteriet eksploderede 
ikke, men det så ud til at være tæt på.

Her er Apples svar til den uheldige iPhone 3GS-ejer:
”Det ser ikke så behageligt ud og jeg beklager, at 
dette er sket med din iPhone 3GS. Men faktum er, at 
denne “ophævning” er en sikkerhedsfeature i mod-
sætning til at batteriet eksploderer. Gamle batterier 
kollapser på forskellig vis og hvor visse bare stopper 
med at fungere, ja så kan andre “hæve op” som det 
er sket i dit tilfælde”.
Ejeren af telefonen undrer sig meget over, at den 
selvdestruerer helt af sig, for telefonen havde virket 
fint indtil:
”Et batteriskifte vil have kostet måske 500 kroner, 
men nu sidder vi tilbage med en telefon, som er helt 
ødelagt. Det kan godt være, at de kalder det en sik-
kerhedsfeauture, men chancen for at folk kan kom-
me til skade er stor”, understreger ejeren af telefonen 
over for mobil.nu.

NYHEDER

SJOV VIDEN
Vidste du godt, når du gaber, så er det faktisk 
ikke fordi du er træt, men fordi du ikke har ilt 
nok til hjernen. Så starter kroppen, en slags 
”forsvars mekanisme” som gør at hjerne får et 
skud ilt. Som sagt. Så gaber vi mennesker rigtig 
meget. Og det er skam helt normalt, det er bare 
fordi vi endte er morgen trætte, udmattede, eller 
ikke har fået nok søvn. Når man skal tidligt op er 
det vigtigt og gå i seng tidligt. Og så er det 
kroppen automatisk begynder og gå i det som 
bliver kaldt ”Davle”. Kroppen går faktisk i davle 
når man sover, det er kun den bagerste del af 
hjernen der fortsætter med og køre normalt. Den 
forreste del af hjerne slukker når man sover.
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Etikette på sociale 
medier

Mange mennesker kan misforstå hvad man 
siger på de sociale medier.

Der er ting man ikke behøver at skrive, uden 
en forklaring på hvorfor man skriver det.

Mange mennesker har visse grænser, 
feks. med gravide billede eller halv nøg-
ne billeder.

Alt det der kæreste-pusse-nusse snak 
hører til private samtaler det gælder også 
vrede uigennemtænkte opdateringer.

Du skal også huske at hvis du inkludere 
andre på billeder for at sætte dem op på 
facebook, så hellere være på den sikre 
side og spørge personerne først.

Det er en god ide kun at skrive det som man 
offentligt vil havde ud i den virkelige verden.

For at sætte grænser på sociale medier kan 
du lave lister mellem venner og familie og 
vælge hvilken gruppe du vil snakke med.

Man skal huske at sms også er et socialt 
medie og vær varsom med hvad man skri-
ver. Meget af det man skriver kan hurtigt 
misforstås. 

Skype kan man bruge til at tale med folk 
via video opkald over nettet.

Youtube kan man bruge til at se videoer 
og skrive kommentarer.

Facebook er et sted hvor du kan sætte 
billeder ind eller skrive til andre eller 
skrive komentarer til billeder eller video.

Arto er en chat side.

Imvu er et  3D chat pogram hvor du  
også kan spille spil med venner og  
andre  
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Fremgangsmåde

Mørbrad skæres i små tern.
Grønsagerne skæres i tern og  
tilsættes den kogende bouillon.
Hertil tilsættes hvidløg, tomater  
og krydderier. Småkoger i 10  
minutter.
Der tilsættes spaghettiskruer og 
de overskårne bønner og koger 
yderligere 10 min.

Kasper har bidraget med denne 
opskrift som er meget fedtfattig!

Ingredienser

Mørbrad eller kalkun bacon
2 gulerødder
1 porre
¼ selleri
2 fed presset hvidløg
1 ds tomater
½ tsk basilikum
½ tsk timian
½ tsk salt
peber
2 l bouillon
100 g spaghettiskruer
300 g grønne bønner 

Kaspers Minestrone suppe

Ingredienser Mørbrad skæres i små tern Gulerødder skæres i skiver

Bouillonterninger kommes i 
kogende vand

Porre skæres i skiver Pil hvidløg
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Kom gulerødderne i gryden Snit hvidløgene Kom porrene i gyden

Kom tomaten i en skål og 
blend det

Kom den blendede tomat i 
gryden 

Hvidløg kommes i gryden

Kom basilikum i gryden Kom timian i gryden Kom pasta i gryden

Snit bønnerne

- og kom bønnerne i gryden 17



All time Low koncert  
21/02/14 i Vega 

Det var en rigtig fed aften sammen med en veninde og se de 
amerikansk emo rock band. Det var så fedt at få nye venner og band 
kaster plektre og trommestikker ud til publikum og man kan ikke en-
gang gribe noget på grund af de mange mennesker men hvis der havde 
kommet en chance og det kan være så fedt og få en souvenir.                              

Det var en fed fredag aften sammen med mine venner og vi skulle se  
All time Low musikband koncert fra USA Baltimore Maryland
Jeg stod på balkonen sammen med en ven og jeg skreg mega meget da 
koncerten var færdig var jeg fuldstændig smadret.
Ved midnat fik jeg en autograf fra en Guitarist  
Jack.B. Billede nr. 4 viser en heldig dreng og pige  
som var inde Backstage.

Der var masser af piger, der kastede Bh’er og
trusser til dem... :-)
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Kan du gætte hvem vi er?

Gæt hvem der gemmer  
sig bag maskerne og deltag  

i konkurrencen...

Send dit bud på hvem 
der gemmer sig bag 

maskerne på sms 
til 40403961 eller 

på mail til 
jla@pgu.dk eller 

alu@pgu.dk

Vi trækker lod  
om lidt godter  

mellem de  
indsendte svar!!

#1

#2

#3
#4

#5

#6
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Niklas B
18 år

Nina E
18 år

Ufl hygge 
&spil

Ufl General
forsamling

ufl Påske 
klip

Ufl hygge

Undskyld vi glemte jer der 
havde fødselsdag i Februar 
et forsinket tillykke til jer
Jonas Kammersgaard 19 år

Peter fanger 21 år

Sarah Louise Christensen 19 år

Tim Rogers 23 år


