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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
view med en PGUer.  
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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 ude i 
den vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)

September udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny,   
Camilla, Sannie, Kirstine, Oliver, Mads, Michael C, Mark, Christina, 
Bastian, Michael K, Michael R, Filip, Martin.
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Høj sol til idrætsdagen
Vi var rigtig heldige med vejret til årets idrætsdag, og det var 
med til at gøre dagen særlig hyggelig.

Vi fik besøg af Tolne, Try, Gødvad og Helle efterskolerne. Der var 
som sædvanlig arrangeret turneringer i fodbold, badminton, hockey 
og en ny diciplin som vi har døbt Adventure Race. 

Der blev kæmpet i alle sportsgrenene, men der var også tid til 
hygge og afslapning på plænen. Der var præmie-overrækkelse til 
vinderne i de forskellige sportsgrene. På billedet ses vinderne af 
kammeratskabsprisen. 

2



3

”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! 

ÅÅÅHH JONNA!
Oliver sagde “åååhh Jonna” 134 gange på en 
dag, fra morgen til aften på Borupvejs  
hustur. Og vi tror, at han sagde ”åååhh Naim” 
mindst ligeså mange gange. Indimellem sagde 
han nogle sjove ting, da vi kørte i Pgu-bussen, 
bl.a: ”åååh Jonna stands bussen, der er et  
Pokestop”, ”åååhh Jonna, du kører for hur-
tigt”, ”åååhh Jonna træd speederen i bund.” 
Sannie, Yasmine og Marie hjalp hinanden med 
at tælle. 

VAMPYR-FLAGERMUS 
To vampyr-flagermus sidder i et træ. Den 
ene flagermus siger pludselig:
- Jeg flyver ud efter noget blod, jeg er tør-
stig.
10 minutter senere kommer flagermusen til-
bage og med blod i hele femøren.
- Hvor har du fået alt det blod fra, spørger 
den anden flagermus.
- Jo, kan du se det træ derovre, spørger den 
flagermus med blod i hovedet.
- Nej, det kan jeg ikke, siger den anden.
- Nej, det kunne jeg heller ikke.

SKALDYR
En mand kommer ind på en restaurant.
- Har de hummer?
- Desværre, svarer tjeneren.
- Har de rejer? Spørger manden så.
- Nej, det har vi heller ikke.
- Har De overhovedet skaldyr?
- Ja, svarer tjeneren, vi har blødkogte æg. 

ARBEJDE FOR SIG  
OG ”SNOT” FOR SIG!
Tina på kantinen fortalte stolt at en af  
hendes elever er hurtig til at lærer :-) 
Pia og anden elev stod og snakkede privat om 
en tv-serie som de fulgte med i...... Yasmine 
står afventende og vil gerne spørge Pia om 
noget med en opgave.. Yasmine er høflig og 
venter længe på at hun kan få kontakt... men 
til sidst udbryder Yasmine ”det der er ikke 
arbejdsrelateret snak - det siger du selv 
Tina” - Yasmine kigger skiftevis på de  
”snakkende kollegaer” og Tina...

Kommentaren får alle til at grine, da det var 
som taget ud af Tinas mund... og de blev lige 
sat på plads :-)

TEST AF FÆLLESSKI TIL 
IDRÆTSDAG
Træværkstedet havde lavet disse fællesski 
som skulle bruges i konkurrence til idræts-
dagen. På Medie testede vi dem af for at se 
om det nu også kunne lade sig gøre at gå fire 
personer sammen... lad os sige at det var en 
meget svær opgave for vores test personer 
:-) De væltede utallige gange og havde svært 
ved at finde ”melodien”, som billedet tyde-
ligt viser. Men det skal siges, at deltagerne 
på idrætsdagen klarede udfordringen MEGA 
godt.
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Hustur Borupvej 2016

Onsdag 14. september:

Vi skulle køre kl. 10 og Jonna kom med bussen. Bagefter kørte vi til Banevej og hentede Naim, som også  
skulle med på turen. Efter det kørte vi hen til kantinen, for at hente nogle sandwich, som vi skulle spise til  
frokost. På vej til Ejer Bavnehøj, hvor vi holdt pause gjorde vi et stop ved en bager, hvor Jonna købte  
kanelsnegle til alle. Da vi kom til Ejer Bavnehøj gik vi først op i udkigstårnet, hvor der var en fantastisk 
udsigt over markerne. Derefter gik vi ned og satte os ved en bordbænk og spiste kanelsnegle :-)
Da vi var færdige med at spise kanelsnegle, gik turen videre mod Odense. Vi kørte først til et af H.C  
Andersens barndomshjem og museum, hvor vi gik lidt rundt og så på udstillingen. Derefter kørte vi til 
Bed and Breakfast, hvor vi skulle bo. Da vi kom derhen fik vi fordelt vores værelser. Sannie, Yasmine og jeg 
skulle dele værelse. Da vi havde pakket ud mødtes vi udenfor, hvor vi spiste sandwich til frokost. Bagefter 
kørte vi til strøget, hvor Jonna gav softice til alle. Nogle af os var meget optagede af Pokemon GO, og det 
var svært at lade være med at spille, fordi der var så mange Pokestops, så det skulle bare udnyttes :-)
Efter strøgturen gik vi på Jensens Bøfhus, hvor vi skulle spise aftensmad. Jeg fik en Chicken burger. Da vi 
kom hjem spillede nogle af os spil med Jonna og Naim. Vi spillede Triomios. Bagefter gik vi i seng, da vi 
var trætte efter en lang dag.

Torsdag 15. september:

Først stod vi op kl. 7.45 og vaskede os. Da vi var kommet i tøjet mødtes vi med de andre udenfor, hvor  
morgenmaden allerede var serveret. Den bestod af youghurt, blødkogt æg, rundstykker, juice og forskelligt 
pålæg. Da vi havde spist børstede vi tænder, og bagefter gik turen til Odense Zoo. Der var en masse dyr, 
bl.a løver, tigere, flamingoer, pelikaner, heste, marsvin, zebraer, ponyer, geder, papegøjer. Bagefter kørte vi 
til en tankstation, hvor Jonna købte sandwich til frokost. Og da vi kom hjem satte vi os udenfor og spiste 
dem. Bagefter slappede vi af på værelserne i en times tid, og så tog vi på endnu en strøgtur.  
Da vi havde kigget på butikker i et par timer, besluttede vi os for at få en drink på en café. Der kunne man 
få smoothies, men de fleste ville have sodavand. En time senere gik vi på en kinesisk restaurant, hvor vi 
spiste aftensmad. Vi fik buffet, så vi kunne også få is til dessert. Oliver sagde ”ååååhh Jonna” 134 gange den 
dag. Yasmine, Sannie og jeg hjalp hinanden med at tælle. Da vi kom hjem ville nogle af os ud og spille spil 
sammen med Jonna og Naim. Vi spillede Uno. Det var sjovt, så længe det varede. Da vi var færdige med at 
spille gik vi i seng. 

Fredag 16. september:

Vi stod op kl. 7.45, tog tøj på og gik udenfor og spiste morgenmad. Vi fik det samme som dagen før. Da vi 
havde spist, gik vi op på vores værelser, børstede tænder og pakkede vores kufferter. Da vi var færdige med 
det, mødtes vi udenfor og kørte mod Brandts Klædefabrik. Der var en masse malerier af folk, der  
havde underlige skæg. Vi var også på Mediemuseet, hvor man bl.a kunne skrive på skrivemaskine. Der var 
også en udstilling om, hvordan TV-udsendelser og film har ændret sig gennem tiden. Da vi var færdige på 
Mediemuseet, gik turen hjemad igen. Undervejs holdt vi pause ved en rasteplads, hvor vi spiste sandwich. 
Jeg synes det var en rigtig god tur!
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Her kan I se billeder fra turen:
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Oplevelsestur til København (Amager) 

Onsdag den 7 september
Toftevej og Ebeltoftvej havde planlagt 
hustur sammen til København. Rej-
sen startede klokken 11.00 (ca), hvor 
vi blev hentet af vores vejleder. 
Efter at PGU bussen, som skulle 
fragte os, var pakket, kørte vi op og 
mødtes med dem fra Ebeltoftvej. 
Nu blev vi fordelt i to busser. En med 
piger og en med drenge. 
Så kørte vi ellers bare derud af. 
Turen tog ca. 5 timer inklusiv en 
frokostpause. 
Det blev lidt kedeligt til sidst, og jeg  
tror, at jeg blundede lidt.
  

Vi skulles være fire piger på ét  
værelse, og der var denne her  
køjeseng, med en overkøje, som  
ingen ville sove i. Derfor endte vi 
med at tage madressen fra denne køje 
ned på gulvet, så en af os kunne sove 
der. 
Det blev mig, der gjorde det.

Da sengeplads problemet var løst, 
og vi havde pakket lidt ud, skulle 
vi mødes med de andre fra PGU, 
for vi troede, at vi skulle hen
til noget, der hedder Planetariet, 
for at se en naturfilm.

Det viste sig dog at være svært 
at finde hen til metroen, som vi 
skulle med, pga. en dårlig vej-
beskrivelse fra receptionisten på 
hostellet (og ringe planlægning fra 
”de voksne” tror jeg :-)

Da vi så til sidst fandt metro-stati-
onen, kunne vi ikke nå derhen, før 
filmen gik. 
Vi endte derfor bare med at tage ind 
til Københavns centrum og gå lidt 
rundt, inden at vi fandt et sted at 
spise. 

Dette er et billede af en mand med 
et reklameskilt, på ryggen, for den 
rastauran, hvor vi var. 

Efter at vi havde spist, gik vi hen 
til Istedgade. Personligt syntes jeg 
ikke at den skilte sig så meget ud 
fra andre gader. 
Udover at der var dette bodel.  

Danhostelet lå faktisk på Amager og 
ikke i selve København 

Efter at være blevet tjekket ind på det 
Danhostel, vi skulle bo på, fik vi lov 
til at komme ind på vores værelser 
lidt.

Torsdag den 8 september
Dagen startede  med, at vi fik mor-
genmad på Danhostelet klokken 8.30. 
Herefter gik vi ind på vores værelser, 
for at gøre os færdige.
Klokken ca. 10 kørte vi i PGU-bus-
serne, hen til Den Blå Planet (stedet 
er nok, hvad man kan kalde en zoolo-
gisk have for fisk)
Her er nogle billeder af noget af det 
vi så.       

Resten af denne aften gik med at 
komme hjem og så i seng. 

Inden vi skulle ud fra seværdigheden, 
gik nogle ind i souvernirbutikken og 
handlede. 
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Fredag den 9 september
Efter at vi havde spist morgenmad 
og pakket vores ting ud i busserne, 
begyndte turen hjem til Hornslet 
og Mørke. 
Det var, overordnet, en god  
hustur, med forskellige oplevelser 
og indtryk. 
Jeg var dog også glad for at  
komme hjem og slappe af. 

 
Efter det kørte vi hjem og pakerede 
busserne, for så igen at tage metroen 
ind til Københavns centrum. 
Denne gang startede vi med at finde 
et sted, hvor vi kunne spise frokost.

Herefter kunne vi gå frit rundt på 
Strøget indtil klokken 16.00. 

Christina og jeg var på et eksklusivt 
konditeri, som hedder La Glace, og 
spise lækker kage. 

Vi var også i en Disney-butik, som 
havde alt, hvad man kan drømme 
om, hvis man kan lide dette. 
Det var mega hyggeligt at gå og 
kigge derinde. 
(og man bliver vel aldrig for gam-
mel til disney-ting)  

Udover dette var vi i tøjbutikken, 
Newyorker, hvor jeg købte en top 
og et par bukser.  
Klokken 16.00 mødtes vi så alle 
midt på strøget igen. 
 
Nu skulle vi nemlig på kanalrund-
fart.
Det var sjovt at se og høre om for-
skellige bygninger i København, 
som man måske ikke lige ville 
være kommet hen til på gåben, 
fordi at nogle af dem lå lidt langt 
væk.
Turguiden snakkede både dansk, 
engelsk og tysk. 
Her er lidt billeder fra sejlturen. Efter kanalrundfarten var det tid 

til at finde et sted at spise aftens-
mad.
Vi tog hen til en restaurant, hvor 
man kunne få buffet. 
Ebeltoftvej havde åbentbart der 
før. Dette hus har nemlig allerede 
været på tur til København en 
gang.

Efter at nogle havde købt lidt slik,  
tog vi metroen tilbage til Danho-
stelet, hvor vi slappede af resten af 
aftenen, inden at vi gik i seng. 

Skrevet af Kirstine 
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Stationsvej var på hustur til Ribe. Vi tog afsted onsdag 
den 31. august og kom hjem fredag den 2. september. 
Vi boede på Ribe camping i vadehavshytter. 3 drenge 
boede i en hytte og 2 piger i en anden hytte sammen med 
vejledere. Vi tog fra Mørke tidligt onsdag morgen ved 10 
tiden og var fremme ved 12.30 tiden. 

Vi pakkede ud og tog afsted til Flensborg for at komme 
på havnerundfart og derefter finde et sted og spise og 
kigge lidt på byen. Efter vi havde spist tog vi i Scandivian 
Park, hvor vi handlede ind. Derefter gik turen tilbage til 
campingpladsen hvor vi slappede af resten af aftenen. 

Torsdag skulle på traktortur til Mandø - en lille ø som 
ligger mellem Rømø og Fanø. På Mandø fik vi en rund-
visning af en lokal som fortalte  om øens historie, bla. 

fortalte hun at beboerne tidligere boede tæt ved vandet, 
men pga. naturkatastrofer rykkede beboerne længere 
ind på øen. Vi så også kirken og spiste frokost på café 
Klithus Mandø. Der bor ca. 37 mennesker fast på øen 
så den er meget lille. Derefter kørte vi tilbage til fastland, 
turen tog ca. 1,5 time hver vej. Tilbage i Ribe gik vi en tur 
og jeg fandt en hyggelig lille sø med svaner. 

Senere skulle vi se ”sort sol” som er når fugle samles på 
en mark fyldt med rør som de overnatter i og prøver at 
finde en mage. De flyver i store flokke hen over himmel. 
Om aftenen var der nogle drak og blev en ”smule” fulde, 
ellers hyggede vi bare og slappede af. 

Fredag gik turen tilbage til Mørke hvor vi kunne holde en 
velfortjent weekend efter en tur med mange oplevelser.

Stationsvejs hustur
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Vi sejlede til Hou og da 
vi kom til Samsø tog vi 
direkte til ”Labyrinten”. 
Man får nogle opgaver 
som man skal svare 
rigtigt på for at komme 
rundt i labyrinten.  
Svarer du forkert  
kommer du et forkert 
sted hen i labyrinten og 
må tilbage igen og svare 
rigtigt. 
Vi var delt i 2 hold og 
Dorthes hold kom først.

Derefter kørte vi til Danhostel hvor vi skulle bo. Nogle 
var ude og bade og senere blev der lavet bål og ristet 
skumfiduser udenfor ved Danhostel. Næste dag fik vi 
morgenmad og derefter tog vi på Falkecenteret. Der var 
opvisning med store rovfugle bl.a. ørne, falke og ugler. 
Der så man hvordan fuglene fløj og jagtede deres bytte.
Vi blev advaret da ørnen skulle ud om, at det var dumt 
med bare fødder og neglelak, da de godt kunne finde på at 
gå efter det.

Skovvej på Samsø
Turen gik til Samsø onsdag den 24. august morgen. 

Vejret var godt, så nogle var derefter ude og bade 
igen. Senere var vi ude og spise på restaurant i byen. 
Også denne aften lavede vi bål i haven og sad og 
hyggede. Nicolai kom med et meget mærkeligt 
indslag, da han pludselig da vi sad om bålet råbte 1, 
2, 3 ”TIMBER” og væltede bagud på hans camping-
stol. Et udtryk han har forklaret bliver brugt, når 
man fælder træer i skoven og træet er ved at vælte (i 
dette tilfælde var Nicolai træet). 

Fredag gik turen hjemad igen. Efter 
morgenmaden pakkede vi sammen og kørte 
mod færgen.
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Flertallet af danskere har ikke 
taget stilling til organdonation
 
Skrevet af Camilla Jensen.

Heftig debat
Dette har ført til en debat om, hvorvidt man burde lave 
en ny lov, som betyder, at når et barn bliver født, så er de 
automatisk organdonor og derfor aktivt selv skal gå hen 
og melde fra, hvis de ikke ønsker det. 
Men dette forslag blev mødt med rigtig meget modstand.  
Kun SF, Alternativet og de radikale er parate til at ændre 
loven. Resten er imod.

Store spørgsmål
Børnelæge og formand for det 
etiske råd Gorm Greisen siger at 
det kan være svært at vide, hvad 
andre tænker i forhold til  døden 
og kroppen. 

”Det er store ting som man tænker forskelligt om, 
mener han. 
Men overlæge Finn Gustafsson siger derimod at proble-
met med ordningen i dag er, at hvis folk ikke bliver tvun-
get til at vælge, mens de er i live så er det de efterladte 
som må stå med den hårde beslutning i en stor krise i 
deres liv. 
”Jeg tror ikke, at man kunne finde et mere dårlig tidspunkt 
at skulle tage stilling på, end når ens kære er døde eller 
døende,” siger overlægen. 

SF, Alternativet og de Radikale vil have ny lov om organdonation, der skal nedbringe de 
lange ventelister. Men et flertal i Folketinget er imod.  I Danmark er der 3,6 milloner 
mennesker som stadigvæk ikke har taget stilling til organdonation. Det medfører, at der 
er en utrolig lang venteliste for dem, der venter på organer, og i nogle tilfælde ender det 
desværre med, at de går bort. Bare sidste år døde 28 mennesker, mens de ventede. 

Vi har på smøren spurgt udvalgte om deres 
holdning til donation
Thomas faglærer:
”Nej, det har jeg ikke, både på grund af dovenskab og jeg 
ved ikke rigtig om jeg har lyst til det, men hvis mine børn 
havde brug for nyre eller sådan, så gjorde jeg det med 
det samme!”

Andreas faglærer:
”Jeg har besluttet at man kan bruge alt fra mig, hvis jeg 
dør. ”

Jette faglærer:
”Jeg har ikke taget stilling, da jeg synes at det er en  
utrolig svær beslutning. Jeg ved godt at jeg burde, men 
jeg synes det er hård beslutning.”

Bastian elev:
”Ja, det har jeg efter at have fået en ven som har fået et 
donor hjerte. Men før i tiden ville jeg ikke.”

Danny elev:
”Jeg har valgt ikke at gøre det. Min familie bruger rigtig 
mange forskellige slags medicin og jeg har ingen ide om 
hvad effekt det har på andre mennesker hvis de får mine 
organer.”

Michael B elev:
”De må tage alt hvad der er indvendig, men de må ikke 
røre mine øjne eller hud. I tilfælde af hvis mine 
pårørende vil have åben kiste. Men jeg overvejer at  
donere hele min krop til videnskaben.  Personligt vil jeg 
gerne være levende doner, med lever, nyre, knoglemarv.”

Michael K:
”Nej, vi har ikke haft sådan en samtale hjemme hos min 
familie.  Og jeg ved ikke rigtig om jeg vil. ”
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En god fremtid for alle

Thomas forstander talte med mange måske kommende PGU ’ere.

Der var noget for enhver smag på 
uddannelsesmessen ”Ud i fremtiden”, 
som løb af stablen i Århus den 7. 
september.
Over 40 stande med skoler, der tilbød 
alt fra musik til udeliv, var repræsen-
teret. 
Messen var målrettet til unge med 

særlige behov, og også PGU Rosen-
holm havde en stand.

Tilfreds forstander
Forstander Thomas var tilfreds med 
interessen, da Medielinjen kiggede 
forbi.
”Der er rigtig mange interesserede, 

der kommer og spørger til PGU. De 
er især imponeret af medielinjens 
avis ”Smøren”, fortalte Thomas, som 
også havde taget en skål slik med som 
lokkemad.
Messen i Århus var den første af flere 
uddannelsesmesser, hvor PGU deltog 
i løbet af spetember.

Der var masser af besøgende på uddannelesemessen ” Ud i fremtiden”

Det sagde de om PGU Rosenholm:

Nicolaj, 15 år, Skanderborg. ”Jeg har 
aldrig hørt om PGU før, men det lød 
da spændende. Hvis jeg skulle vælge 
noget, skulle det nok være træværk-
stedet,” siger Nicolaj.

Rahim, 18 år, Århus. ”Jeg synes 
PGU lyder godt, men jeg er nok 
mere på udkig efter noget med 
musik og idræt. Jeg spiller nemlig 
trommer,” siger Rahim.

Phillip, 16 år, Skanderborg. ”Jeg 
har aldrig hørt om PGU før, og jeg 
er ikke så interesseret i det. Jeg vil 
hellere have noget med noget mere 
praktisk arbejde,” siger Phillip.



  

Antal personer: 6 

700 gr. svinefars
Ovnkartofler
Gulerødder
Blomkål
Porrer eller ærter
Rasp
Æg
Margarine

Sovs:
Bearnaise
Mælk
Margarine eller olie

Ingredienser

Gulerødderne skrælles og 
skæres i stykker.

De skal steges ca. 5 min på 
hver side.

Grøntsagerne koges i 
gryde til de er møre.

Karbonader med grøntsager 

Kom margarine eller olie i 
panden og steg karbonad-
erne.

Skyl grøntsagerne og skær 
porrer i stykker og blomkål 
ene i buketter.

Form farsen til bøffer og 
vend dem i æg og rasp.
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Vi valgte  ovnkartofler, 
men man kan også vælge 
nye kartofler.  
Ovnkartoflerne skal have 
ca. 35-40 min. i ovnen.

Til bearnaise sovsen skal 
der smeltes margarine i 
gryden og pulveret hæles 
i.

Her er så det færdige resultat :)

Følg anvisningen på  
pakken.
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På træværkstedet er de, blandt 
andet, igang med lave skamler af 
genbrugsbrædder. Nogle af bræd-
deresterne bruger de  
derefter til at lave hylder af.  
Derudover er de også ude ved 
huset på Hornbjergvej for at lave 
tagrender, og fuge alle vinduerne. 
Tarressen er de færdige med. De 
har også gang i mange reperationer 
rundt omkring i bofællesskaberne.

På gartnerriet er de begyndt at 
planlægge julesalg - blandt andet 
fordi at folkene på Gammel Estrup 
Slot har bestilt 63 kranse til at hæn-
ge i slottes vinduer. Så allerede i 
ugen efter efterårsferien skal de ud 
og hente gran, så de kan gå igang 
med at binde julekranse. Butikken 
skal de også til at gøre jule- 
klar, så julepynt og  
sager er fundet  
frem.



I rådhusets kantine laver de det sæd-vanlige. De bager hver dag til mor-genmaden og står også for at lave frokosten, som består en salatbar, noget varm mad og smørebrød   Derudover skal de også lave en  masse ting til møderne, der bliver holdt på rådhuset. Det kan f.eks. være sandwichs og fade med  småkager på. 

På medielinjen er der blevet skre-
vet artikler om de forskellige hus-
ture, som eleverne har været på. 
Derudover bliver der, til vores 
morgenmøder, også snakket en 
del om nyheder, der sker ude 
i verden. Det er faktisk fedt 
at følge lidt med i, hvad der 
rører sig forskellige steder.



Højt energi-niveau 
til Food festival
Den 2 septemper var Camilla, Bastian og Andreas ude ved krogen til 
food festival. De var der primært fordi at PGU havde en salgsvogn med 
økologiske krydderurter derude.

Dagen startede med at Camilla opdagede hvor meget ”forskels” 
behandling der er mellem hende og Bastian da Andreas skrev 
”Husk regntøj” til Bastian men ikke til hende. Camilla og 
Bastian var utrolig overraskede over Andreas´ utrolig høje 
positive energi-niveau over at han skulle sende live! Men 
desværre  ændrede det sig kort da Andreas havde mistet 
Bastians armbånd, så de troede at de skulle til at betale for et 
nyt. Men Andreas fandt det heldigvis. 

Camilla og Bastian fik lov til at gå rundt HVIS de lovede 
Andreas at tage en masse billeder, hvilket de også fik gjort. De 
snakkede også med de forskellige menneskerne i de forskellige 
boder, og dem fra de forskellige boder var meget nysgerrige 
efter at vide hvor Camilla og Bastian kom fra, da de så deres 
kamera. Camilla og Bastian fik prøvet en masse smagsprøver og 
de fik også chancen for at lave 2 muffin kager ved Bilkas bager. 

De prøvede at spille krocket ved Karolines køkken, hvor de 
prøvede mad som var lavet på forskellige måder med hytteost.  

Bastian lærte hurtigt hvordan det er at være kendt, da han 
oplevede at en anden mand kom og tog billeder af ham mens 
han nød sin dessert.

Camilla inviterede Bastian på frokost, så de prøvede 2 specielle 
hotdogs fra Danish Crown hvilket de begge var meget positive 
overrasket over. 

Hvad lavede Andreas imens? 
Andreas gik rundt og tog billeder af forskellige kunder ved 
Økourt vognen. Han var også til stede til en workshop hvor 
at man kunne betale et vis beløb for at kunne få lov til at lave 
mad med en rigtig kok. Her gik Andreas rundt og sendte live. 
Andreas fik desværre ikke smagt noget fra de andre boder, 
men han fik da lov til at smage PGU egne krydder urter. Men 
Camilla var så sød at skaffe ham en bolle, som han nød med 
stor velbehag. 
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Kjeld kaprede kunderne
Kjeld Pedersen fra garnteriet på PGU  
fandt sit ilddåb , som sælger, da Økourt  
repræsenterede PGU ved food festivalen  i 
Århus.

Det var lidt af en barriere 21-årige Keld 
Pedersen skulle over, da han fik ansvaret for 
at sælge krydderurter fra Økøurts vogn, der 
kørte rundt på Århus Foodfestival ved 
Tangkrogen. 
”I begyndelsen skulle jeg lige vænne mig til 
det, så jeg var lidt 
tilbageholdende med at kontakte kunder.”
forklarer Keld og fortsætter; 
”Men efterhånden gik det fint” forklarer han.
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Først vil jeg snakke om ”BattleField 1” ”Battlefield 1” går tilbage i tiden til første verdens krig. De har lavet det som det første skydespil der blev lavet omkring krig.De har lavet tanks, biller, fly og toge efter dengang, men kan også bruge heste til at komme rundt med.Den måde de har lavet spillet på føles så realistisk, våbene er klodsede og føles gamle som bare pokker.Det nye Battlefield spil har mange flere control points, det føles så meget større, fordi alle biler og fly er en del langsomere end i de andre Battlefield spil.

Velkommen tilbage til 

”The Gaming News”

Denne gang kigger vi på to  

store spil. Vi tager et kig på  

”Battlefield 1” og ”Dragon Ball 

Xenoverse 2”

Nu skal vi snakke om ”Dragon Ball Xenoverse 2” og hvad der er 

kommet af nye ting siden den første ”Xenoverse”

De har  været ude og svare på spørgsmål fra fans omkring hvad 

der kommer til at ske.

De har tænkt sig at gøre, så selv folk der ikke har spillet den  

første stadig kan komme ind i spillet og føle sig med i historien.

Men de har også lavet noget for dem der har spillet det første 

spil, man kan overføre sin karakter fra det først spil og den  

karakter bilver en såkaldt Hero.

De har lyttet til deres fans, der har sagt det var for svært at få fat 

i  specifikke ting, fordi det var meget lav procent chance for at 

få ting. Nu har de lavet, så der er større mulighed for at få fat i 

disse ting.

De har lavet deres mutiplayer server større, så man kan være op 

til 300 personer det samme sted, hvor man førhen kun kunne 

være 3 personer.

”Dragon Ball Xenoverse 2” foregår 2 år efter det først spil og 

bygger videre på historien.
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Mobbeofre forfølges af manglende 
selvværd helt op i voksenalderen

Lider du af manglende selvværd? Er du 
deprimeret uden grund? Måske er forklaringen 
at du er blevet mobbet i din skoletid. Mobbeofre 
forfølges af manglende selvværd og depression 
helt oppe i voksenalderen. Og sandsynligheden 
for at du blev mobbet som barn i skolen er stor. 
Næsten halvdelen af alle danskere er nemlig på 
et tidspunkt blevet mobbet i skolen.

Som ulykker og katastrofer

En femtedel af dem oplever en eller anden form 
for psykisk traume.  Det forklarer chef psykolog 
i Psykiatrifonden Michael R Danielsen til Metro 
Express. Mobning er noget af det alvorligste et 
menneske kan blive udsat for. Det er på linje 
med ulykker, katastrofer. 

”En akut, enkelstående ulykke eller traume kan 
være meget belastende for ethvert menneske, 
men følelsen af at være sat udenfor - at ingen 
vil os - mobningen kan give, kan over længere 
tid i virkeligheden belaste et menneske endnu 
mere,” forklarer han. 

De mellemste klasser er de værste

Det er især i de mellemste klasser at 
mobningen tager et hårdt greb. 

Men også senere i livet ses mobning på 
arbejdspladsen. Så det er ikke kun på 
skolerne at mobningen finder sted. Men det er 
især i ungdomsårene at mobningen kan give 
psykiske traumer som forfølger en resten af 
livet.

”Vi ved fra undersøgelser at over halvdelen 
af de mennesker som møder psykiske udfor-
dringer senere i livet, har vist tydelige tegn på 
mistrivsel som børn. ” Siger børnepsykolog 
John Hasle. 

I Danmark bliver  mere en hver tiende af alle skolebørn mobbet hver ene-
ste dag. Næsten halvdelen af alle danskere er blevet mobbet på et tids-
punkt i deres skoleliv.

”Næsten halvdelen af  
alle danskere er på  
et tidspunkt blevet  
mobbet i skolen”
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Hockey

Folk synes det var sjovt at spille hockey. 

PGU spillede 3 kampe og vandt 2, og det var 

nok til at vinde turneringen. Til tider mang-

lede der sportsånd, da det var svært at få 

holdkammeraterne ind på banen, oplyser en 
anonym kilde.

Onsdag den 21. september bød PGU atter engang til 
idrætsdag.
Som noget nyt var der Adventure Race på program-
met, som bestod af  en række motoriske udfordrin-
ger som  labyrint, kartoffel stafet, fællesski, kiks og 
ballondyst og skyde bolde i tønde.
Derudover var der som sædvanligt fodbold, hockey 
og badminton på programmet. I år deltog TRY, 
PMU, Tolne og Helle Efterskole.  
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Fodbold
Vi havde det skide sjovt, da vi spillede. Vi 

grinede efter hver kamp, selv om vi tabte. Da 

vi fik et mål jublede hele holdet, som om vi 

havde vundet selv om vi tabte  9 - 1. Dog var 

det Tolne der trak det længste strå i Finalen 

mod Helle Efterskole hold 1.

Prisen for bedste kammeratskab gik 

til trioen her, der deltog i Adventure 

Race.
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Badminton

Deltagerne i badmintonturneringen synes 

det var sjovt, bortset fra to spillere, der ikke 

ville acceptere dommerens kendelser. 

Helle Efterskole vandt badmintonturnerin-

gen.
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Adventure Race

Adventure Race bød på masser af udfor-

dringer. Et hold fra PGU vandt den samlede 

konkurrence med blandt andet en supertid 

i fælles ski. Kun 14 sekunder skulle holdet 

bruge for at komme gennem skibanen.
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Tidligere arbejdspladser

Lige inden, at jeg startede  
her, arbejdede jeg som lærer-
vikar på Ebeltoft skole i et år, 
hvor at jeg underviste på alle 
klasseniveauer (fra 0 til 9).

Jeg er uddannet journalist og 
arbejdede i en årrække på  
lokalaviserne her, som  
dækkede hele Djursland. 
Derudover har jeg også  
arbejdet i Vejle på en avis der 
hedder Vejle Amts folkeblad.

    

Medielinjens nye faglærer - Thomas 

Vi har sat os ud i  
solskinsvejret på en 
gårdsplads.
Dette er en passende 
ramme, for manden, 
som jeg skal interviewe, 
kan nemlig godt lide 
at være ude i naturen. 
Han hedder Thomas og 
er PGU`s medielinjes 
nye faglærer.
   

Lidt start-info om Thomas
Jeg bor med min kone og 
mine to børn, ude på Mols i 
nærheden af Mols bjerge (i 
den smukke natur).
I min fritid er jeg en ivrig 
lystfisker og udover det,  
kan jeg godt lide at plukke 
svampe. 

Føler sig godt rustet til sit nye 
arbejde
Thomas føler, at han har noget 
at byde ind med til undervis-
ningen på medielinjen. 
Udover min journalistuddannel-
se, har jeg også en IT-uddannelse 
i software design og web design 
mm. 
Så i og med, at jeg både kan 
noget indenfor journalistikken 
og indenfor computerverdenen, 
føler jeg mig godt rustet til dette 
job.   

En anden måde at lære på 
Jeg synes, at PGU virker vildt  
fedt og spændende. 
En af grundende er, at måden, 
man lærer noget på her, meget 
er ved at `gøre ting konkret`i 
stedet for kun at sidde i et 
klasseværelse og høre om dem.
Et eksempel  på dette kunne 
være arbejdsgangen på medie-
linjen. 
Her gives nogle konkrete  
opgaver til den enkelte. Det 
har f.eks. lige været at lave 
ting, som logoskilte, til  Århus 
Food Festival.      
Derudover er der også avisen 
Smøren, som jo også er en 
konkret opgave at få lavet hver 
måned. 
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Et ungt par blev i sidste måned udsat for et hjem-
merøveri i den østlige del af København.
– Parret ligger og sover og bliver vækket af, at han 
roder rundt i lejligheden, og da de står op, kommer 
han ind i sovevæset, hvor han truer dem, forklarer 
politiet 
– Vi ved, at han i hvert fald havde medbragt en gaf-
fel og muligvis også en kniv, og han truer beboerne 
til at udlevere de effekter, de har, – Det er blandt 
andet en telefon og en computer, som han tager med, 
før han undløber fra stedet.

Hjemmerøver med gaffel bry-
der ind hos sovende ungt par

Nyheder

Løkkes hunde tisser løs i 
Nyhavn

Zlatan Ibrahimovic var fast besluttet på at få selskab 
af Paul Pogba i Manchester United. Og det lod han 
pænt sin agent Mino Raiola, der også har Pogba som 
klient, vide.
Den svenske superstjerne truede således med at 
brække benene på sin agent gennem mange år, hvis 
Raiola ikke sørgede for, at Pogba også endte i Unit-
ed. I sjov naturligvis.
»Han ringede til mig og sagde, ‘hvis du vover at 
lade Pogba tage et andet sted hen, brækker jeg dine 
ben,« fortæller Mino Raiola ifølge Mirror til den 
hollandske avis de Volkskrant.

“Få Pogba til United - ellers 
brækker jeg dine ben”

Den 89-årige ismand, Fidencio Sanchez, 
er nu færdig med krumrygget at skubbe sin isvogn af 
sted gennem Chicagos gader. 
Han har nemlig fået, hvad der svarer til 2.5 millioner 
danske kroner. 
En mand ved navn Joel Cervantes Marcias, fik 
sympati for den aldrene hårdtarbejdene ismand og 
startede en Gofundme kampagne, der skulle skra-
be 3.000 dollars sammen. Det mål der blev nået på 
under en time, og det hele endte altså med et 
millionbeløb. 
 - Der er så mange, der har hjulpet mig. Jeg er meget 
glad, fortæller den gamle ismand.

89-årig ismand har endelig råd 
til at holde fri: Fik 2.5 millioner

Flere erhvervsdrivende i Nyhavn er trætte af, at 
Lars Løkke og hans hustru Sólrun aldrig har deres 
to hunde Bella og Beauty i snor, når de går tur i og 
omkring Nyhavn.
De to hunde Bella og Beauty af racen Nova Scotia 
Tolling Retriver tisser nemlig fra tid til anden direkte 
ned i butikkerne, som ligger et par trin under gad-
eniveau.
Det er lokalavisen Københavneravisen, som på for-
siden af september-udgaven skriver om problemerne 
med Løkke-parrets kæledyr.
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Yasmine arbejder
på kantinen 
og bor på Borupvej
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Navn:   Yasmine Winter 
Fødselsdato:   5 . 9 . 1996  
Søskende:   Jeg er enebarn 
Hvor kommer du fra:   Ebeltoft
Stjernetegn:   Jomfru
Hvad for et job ønsker du dig efter PGU:   Ved jeg ikke 
Kæledyr:   Jeg bor på en bondegård i Ebeltoft, så har en masse  
forskellige dyr(hund, katte og høns f.eks) 
Har du en kæreste:    Ja 
Hobby/interresse:   Ridning, slappe af, snakke med venner over  
facebook og at passe dyrene på gården, når jeg er hjemme
Ynglingsdyr/hadedyr:   Mange forskellige dyr/edderkopper
Ynglingsfrugt/Hadefrugt:   Æbler/Bananer
Ynglingssport/Hadesport:   Håndbold/Basketbold 
Ynglingsret/Haderet:   Meget forskelligt mad/Blåmuslinger 
Det værste du ved:    Krig (f.eks)  
3 ting du gerne vil have med på en øde ø:   Ild, et tæppe og  
min kæreste  
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr. :   Hjælpe andre menne-
sker, lade være med at arbejde (hvis jeg vandt rigtig mange penge)  
Hvis du var et dyr, hvad var du så:   En hund  
Hvad er din størte oplevelse:   Da jeg var i Paris 
Hvad skal du efter PGU:   Flytte hjemmefra 
Hvad er det bedste ved at være i PGU:   At man har så meget fritid og 
vennerne
Hvad er det værste ved at være i PGU:   At man skal tidligt op, at det er 
svært at være sammen med venner udenfor PGU
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Der fjernes sten fra marken. 
Isabella har haft øvedage på 
traktoren og Monika knokler 
med at samle sten.

Lørdag 1.
Søndag 2.
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6. Cecillie Kjellerup
Fredag 7. Ulf Baarsgaard
Lørdag 8.
Søndag 9.
Mandag 10.
Tisdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Lørdag 15.
Søndag 16. Bastian Wedel
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Lørdag 22. Tina Højbjerg
Søndag 23. Michael Rasmussen
Mandag 24. Kasper Rørmand
Tirsdag 25. Sebastian Remmer
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28. Stefanie Rosted
Lørdag 29.
Søndag 30. Sannie Nielsen
Mandag 31.


