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Indhold

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

SMØR
KLATTEN

:-)

September udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Nicolai, Marie, Danny,  
Camilla, Sannie, Kirstine, Oliver, Mads, Michael C, Mark, Christina, 
Bastian, Michael K, Michael R, Filip, Martin.
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Velkommen til alle de nye elever som 
startede i august!

Besøg af  
“gammel” elev
Det er altid hyggeligt når tidligere 
elever kigger forbi og fortæller lidt 
om hvordan det går. 
Træværkstedet havde besøg af 
Danny, som var elev på træ 1,5 år ca. 
2011-12.Danny har efter endt forløb i 
PGU, taget uddannelsen som ejen-
domsservicetekniker og har arbejdet 
ved Silkeborg boligforening som ser-
vice medarbejder i ca 2 år.
Han har været arbejdssøgende i gen-
nem længere tid, men har undervejs 
været i mange praktikophold -  bl.a 
hos Papirfabrikken, en bilforhandler og 
Arena Silkeborg, hvor han pt. afventer 
svar på jobansøgning!
Han er tilmeldt vagt grundkursus i 
november, der gerne skulle give flere 
jobmuligheder!
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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! 

IKKE ALT GIK SOM PLANLAGT!
Historie modtaget fra tømrer Simon: 
”Thomas Pedersen og jeg, var taget til børne-
haven Kastanjehuset, der var ferielukket, for 
at bygge en mindre skillevæg. Et ret simpelt 
projekt der kun skulle have taget 2 dage!! 
For at fastholde væggen, var jeg nødsaget til 
at bore et par huller i gulvet, hvilket normalt 
ikke er noget problem. I dette tilfælde var 
jeg så uheldig at ramme et fjernvarmerør, 
hvilket resulterede i et mindre springvand 
midt i børnehaven!! Da børnehaven jo var 
lukket var der ingen hjælp at hente, og jeg 
måtte spæne rundt for at finde en stophane, 
hvilket ikke var helt let!! Jeg prøvede alle 
steder, og endte med at sætte alarmen i gang 
da jeg låste mig ind på personalestuen!! Fedt! 
Jeg måtte ringe til alamcentralen og afblæse 
! Derudover  måtte jeg kontakte leder Helle 
Tarp for at få at vide hvor teknikrummet var 
og fik dermed lukket for vandet!!! 
Vi brød gulvet op, kontaktede vvs mand for 
at reparere røret, derefter gulvlægger for 
at reparere linoleum gulvet! Det tog lige et 
par dage ekstra, men vi blev færdige med 
projektet, der i bakspejlet faktisk var meget 
lærerigt for Thomas Pedersen.
(til eget forsvar skal nævnes af fjernvarme-
rørene lå helt tosset! kun en cm under gulv-
belægningen) !!
Sådan kan det gå...”

JUL HELE ÅRET!
Andreas er ved at printe et ”årshjul” ud. 
Bastian spørger hvad er det? Er det så man 
holder jul hele året???

PROJEKT EDDERKOP!
Martin har en edderkop 
fanget under et plastbe-
holder, da hans plan er 
at tage billeder af den.
Faglærer er ikke klar 
over dette og flytter 
låget for bedre at kunne 
guide Martin i opgave 
på skærmen. Edderkop-
pen stikker af med rute 
direkte hen over faglæ-
rers hånd – som springer 
”skrigende” væk fra 

bordet. Martin kommenterer tørt ”du lukke-
de min edderkop ud”. Faglærer undskyldte og 
måtte hjælpe Martin med at ”genfange” hans 
edderkop.
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VINK ER IKKE ALTID EN HILSEN!
Mens gartnerne arbejdede på Skovvej kom 
Dorte og hentede bilen som skulle bakkes ud 
af garagen. Selvom Kasper vinkede advarende 
vinkede Dorte bare smilende tilbage og fort-
satte hen over hækklipperen. Vink betød i 
dette tilfælde STOOP! 



Onsdag den 3. august tog vi i 
PGU en tur i Tivoli Friheden. 

Det regnede rigtig meget, og 
en del af os startede turen 
med at blive halvt gennem-
blødte på vej hen til vores 
blå bus, som skulle fragte os 
derhen.   

Så var det ellers bare at køre 
ind mod Århus.

Da vi omsider ankom til  
indgangen stod vi lidt og 
snakkede, mens vi ventede på 
at få vores turarmbånd på.

PGU havde købt nogle  
engangs-regnslag, som blev 
delt ud. Det var meget  
tiltrængt.   

En af de gode ting regnen 
gjorde, var at formindske 
tiden, som man skulle stå i kø 
til forlystelserne.
Der var jo ikke så mange, der 
gad tage i Tivoli i dette vejr.   

Der var en gruppe, der  
prøvede radiobilerne.

Det gav nogen lidt voldsom-
me ryk, når man kørte ind i 
hinandens biler, men ellers 
var de sjove at prøve.    
Vi havde fået en kupon, som  
gjorde, at vi blandt andet 

kunne få et gratis spil på en 
tombola. Der var dog ikke så 
mange, der havde heldet med 
med dem.

Der var nogle af forlystelser-
ne, der havde lukket pga. at 
vejret gjorde dem usikre at 
køre med. 

En af rutsjebanerne, der 
stadig var åben, var Tyfonen. 
Den var der nogle, der  
prøvede. Der var nogen, der 
havde snakket om, og lovet 
hinanden, at de ville op og 
prøve frit fald (Sky Tower) 
- hvor man falder 30 meter 
ned.

Det løfte var der en del, der 
holdt, og dem der prøvede 
den, var meget glade (og let-
tede), da det var overstået. 

Regnvejret gjorde også, at 5D  
biografen blev brugt en del. 

Det er et sted, hvor man  
sidder i stole og spiller et  
skydespil, hvor man skal  
skyde monsters. 

Det skal forestille, at man  
sidder i en bil, som kører på 
et ujævnt underlag og det 
føles også sådan. Det rykker 
lidt i stolene hver gang, der er 
en der skyder.   

Klokken 17.30 mødtes vi 
allesammen på restaurant 
Friheden. Der skulle vi have 
aftensmad.

På restaurant-besøget blev 
der hygget, spist og taget 
billeder.

Efter at vi var færdige med at 
spise var klokken omkring 
19.00. 

Der blev prøvet forlystelser 
igen og spist is.

Omkring kl. 20 lukkede tivoli 
og vi skulle hjem.

PGU`s tur i Tivoli 
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Medielinjens sommerudflugt 2016
Vi skulle møde til sædvanlig tid på medielinjen, og 
vi fik rundstykker med forskelligt pålæg til morgen-
mad. Bagefter kørte vi til Kalø Slotsruin hvor vi spil-
lede kongespil og petang. Det var hyggeligt og sjovt, 
selvom jeg ikke er god til at kaste langt. Nogle gik 
ture i området og andre ville bade på stranden. Men 
jeg ville ikke bade, da jeg syntes det var for koldt. 
Bagefter kørte vi ud til Jettes børns farmor, som var 
så sød at lade os låne sin terasse med pavillion så vi 
kunne sidde og spise i tørvejr. Vi grillede mange pøl-

ser og vi fik hotdogs og kartoffelsalat til frokost. 
Bagefter kørte vi ud til Bowl N Fun i Ebeltoft. Jeg 
bowlede sammen med Rikke og vandt 2 ud af 3 spil. 
Rikke ’hjalp’ mig med at vinde det første spil, da hun 
til sidst troede det var hendes tur og fik væltet en 
masse kegler. Jeg fik desværre ikke nogen strike, men 
fik til gengæld en masse sparer. Jeg synes det var en 
fed tur og det var rigtig sjovt! 
Marie
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Find vejen ud af labyrinten
- ”Jeg har fået nyt høreapparat. Nu 
kan jeg igen høre alt.”
- ”Det var da fedt....hvad kostede 
det?”
- ”Kvart over ni.”

Der var et amerikansk par, et  
engelsk par og et dansk par. De sad 
og spiste morgenmad sammen.  
Amerikaneren siger til sin kæreste: 
”Will you pass me the honey, honey.” 
Englænderen spørger sin kæreste: 
”Will you pass me the sugar, sugar.”
Danskeren tænkte sig lidt om.  
Så sagde han til sin kæreste: ”ræk mig 
lige baconen, dit fede svin.”

-Tjener! Min suppe er kold!
-Hvordan kan du se det?
-Kan du ikke se fluen der står på 
skøjter?!

En skruetrækker kommer ind på en bar.
Bartenderen siger: Hej du, det er faktisk sjovt, fordi 
vi har en drink, der er opkaldt efter dig.
Skruetrækkeren svarer: Nå da, har I en drink der 
hedder Preben?

Hvorfor stod blondinen foran spejlet med lukkede 
øjne?
– Hun ville se hvordan hun så ud når hun sov.

Opgaver og sjove vitser
2 5

9 5 7
3 2 1 4 9
5 8 4 1
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7 2 3 5
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5 4 2 1
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Buddha

Buddha er ikke et navn på nogen, 
men en titel. De fleste er dog enige 
om, at personen bag navnet, er en 
mand af høj klasse. Det vides ikke 
helt, hvornår (han) blev født og døde, 
og der er i det hele taget forskellige 
oplysninger om Buddha fra forskelli-
ge kilder, som udgør legenden 
(buddisternes hellige bog).

Buddhisme 

I denne artikel vil der blive fortalt lidt  
om religionen Buddhisme. 

Buddhismen tog sin begyndelse i  
Indien for næsten 2.500 år siden. 
Der er mange udgaver af religionen
(retninger) og mange forskellige  
meninger om, hvordan den bør 
dyrkes. 
Nogle religionsretninger uddør, mens 
andre kommer til. Man kan sige, at 
det er en levende religion.
  

Der er tre buddistiske hovedtrosret-
ninger, som jeg vil fortælle lidt om 
her. 

Hinayana

Hinayana hedder den første retning. 
Denne retning blev grundlagt 250 år 
efter den klassiske Buddhisme. 
Den bredte sig primært til f.eks.
Sri Lanka og Thailand. 
Hinayana betyder ’det lille fartøj’. 
Meningen, med denne betydning 
er, at retningen kun er for munke 
og nonner, og at det kun er dem der 
kan blive frelst (opnå meningen med 
den). Almindelige mennesker kan 
bare stræbe efter retningen ved at 
gøre gode ting, vise medfølelse og 
støtte munke-væsenet. 

Mahayana

Mahayana hedder den anden retning.
Mahayana-buddhistretningen har 
modsat Hinayana fokus på at hjælpe  
   

Vajrayana

Vajrayana er den sidste af den sidste 
af de tre hovedretninger. Den opstod 
i Indien fra 400 til 600 år efter vor 
tidsregning.  
Den kaldes: den lynhurtige vej til 
frelse. 
For at få en hurtigere vej til at blive 
frelst, dyrker man blandt andet
meditation i denne retning.
Vajrayana betyder `diamant fartøjet` 
eller `torden fartøjet`.

Små altre

I Buddishmen har man små altre. 
Disse bruges til at tilbede ånder 
og mindes afdøde familiemedlem-
mer. 

Man brænder en røgelsespind for 
hvert familiemedlem.  

Buddhismen

Religionsretninger 

Dette er en bodhisattva I Buddhismen tror man på genfød-
sel. For at illustrere dette har man et 
livshjul. 
Livshjulet viser de fire sandheder: 
Den jordiske lidelse  
Årsagen til lidelsen 
Ulykkens forebyggelse 
Øvelsen til at blive fri af lidelsen. 

Inderst i hjulet er der billeder af en 
gris, en slange og en hane.
Disse tre dyr symboliserer henholds-
vis uvidenhed, had og begær. 

 Livshjulet

alle med at opnå meningen med 
Buddhismen (blive frelst/udfriet). 
Mahayana betyder ’det store fartøj’
(med plads til alle).
Selve målet med retningen, er at blive 
til en bodhisattva, som er en person, 
der har opnået at blive frelst. 
Bodhisattvaen bliver genfødt igen og 
igen, og kan så hjælpe folk, indtil alle 
er udfriet/frelst.

Buddha
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Højtider i Buddhismen

I Buddhismen har man forskellige 
højtider (de er også forskellige fra 
retning til retning).
Et par af dem vil blive fortalt om her.  

Nytår

Som buddist fejrer man nytår, men 
det er faktisk forskelligt, hvornår det 
gøres. Det kommer an på, hvilken 
retning af Buddhismen man tror på.

Buddhas fødselsdag

I Japan fejrer man Buddhas  
fødselsdag den ottende dag i april. 
På denne dag bringer man friske 
blomster til templet, fordi det  
menes, at Buddha blev født i en 
blomsterlund.   

I Sydkorea fejres den samme højtid 
ved at man holder en ugelang festi-
val, hvor man blandt andet fester og 
afholder religiøse ceremonier.

De sultne ånders fest

Denne højtid afholdes blandt andet 
i Kina. Det menes, at der går mange 
ulykkelige ånder og afdøde familie-
medlemmer rundt, som ikke kan 
finde fred. 
Derfor giver man dem gaver, som 
mad, røgelse, og nogle gange endda 
biler og huse. 

Tidspunktet for højtiden er fra den 
15. dag i juli.

Næstekærlighed i Buddhismen 

I Buddhismen handler det ikke 
om at give kærlighed til gud, men 
til hinanden.  

Ligesom kristne organisationer, 
som f.eks. Kirkens Korshær, der 
har ydet hjælp til mennesker, som 
har det svært, har buddisterne 
også hjulpet syge og fattige i deres 
klostre.

Dette var en artikel om Buddhis-
me. 
I et af de næste numre går vi tæt 
på en anden religion.
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Navn: Isabella Ringling 

Fødselsdag: 15.11.1996

Hvor kommer du fra? Århus

Stjernetegn: Skorpion

Antal søskende: 1 lillebror og 1 lillesøster

Hvad job kunne du godt tænke dig?  Pædagog

Har du en kæreste: Nej

Vil du have en kæreste: Nej

Yndlingsdyr/Hadedyr: Hund/Edderkopper, rotter og mus

Yndlingssport/Hadesport: Fodbold/Amerikansk fodbold

Hvad er det værste du ved: Sebastian :-)

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Hund

Største oplevelse: Tur på Grønland

Kæledyr du har eller har haft: 2 katte, 3 akvarier m. fisk og 
hummer

Dine hobbies/interesser: Læse og være kreativ

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

tændstikker

Hvis jeg havde vundet 10.000 kr: Så ville jeg købe en ny 
computer

Hvad skal du efter PGU? Ved det ikke

Hvad er det bedste ved at være ved PGU? Folk er meget 

imødekommende og flinke

Det værste ved at være i PGU? At bo i hus med Sebastian :-)
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Pokemon GO er et spil hvor du er nødt til at bevæge dig 
for at kunne fange de forskellige Pokemon, og man kan 
ikke bare sidde i sin seng og spille det. Og man tror at i 
fremtidens Pokemon GO så skulle det være muligt at se 
andre trænere og kunne bytte Pokemon med hinanden. 
Der er 3 forskellige hold: Team Instinct som er gult. Så 
har vi Team Valor som er rødt, så har vi det blå hold Team 
Mystict.
Så er der noget, der hedder Poke Stops. Det er nogle se-
værdigheder som f.eks. Amalienborg og det kommer helt 
an på hvor stor seværdigheden er - f.eks. i Malling har vi 
et minde træ, som er en af de små seværdigheder og

Amalienborg er en af de store seværdigheder. Der er også 
forskel på hvad slags Pokemon som du kan fange. F.eks. 
hvis du er i nærheden af en sø, så er der en større mulig-
hed for at fange en vand Pokemon, end hvis du var i en 
by med fast land og ingen form for sø eller noget af den 
slags.
Appen bruger din GPS og dit kamera for at kunne gøre 
det mere virkeligt, så det ville være som om de Pokemon 
du ser, er næsten lige foran dig, men hvis du/i begynder 
at spille Pokemon Go, så vær opmærksom på hvor 
du/i går, ellers er der risiko for at blive kørt ned 
eller det der er værre. 

12



The Sims 1-4
The Sims er et spil hvor man skaber en eller flere  
simmer (de mennesker i spillet) som du skal hjælpe 
igennem livet. Du skal få dem til at lære færdigheder, 
som madlavning, karisma, logik og meget mere.

Man skal også hjælpe dem med at få venner og et  
job. Du kan hjælpe simmeren i sit job, så de når til 
tops, og dække deres behov som mad, selskab, sjov, 
søvn og toiletbesøg.

Men før du kan kommer i gang med alt det skal de 
have et hjem, og du kan vælge at flytte dem ind i et 
hus, der er i spillet eller bygge dit eget hus til dem.

Spillet er godt for dem med et gudekompleks!
Det vil sige at du styrer hele simmerenes verden som 
om du er lidt en gud.

Spillet kan vare evigt hvis det er det du ønsker, da du 
kan forsætte videre i generation efter din første  
simmer er gået bort, men det kræver at du får din 
simmer til at få en familie osv. Eller du kan vælge og 
lade dem være og bare kigge på.
Du kan også vælge at sætte den til at have fri vilje så 
du slipper for at styre alt på en gang. 

Du kan også vælge den lette måde at spille på ved at 
bruge motherlode (pengekode) og andre koder. 

Gør din simmer personlig

Du kan bestemme hvordan din simmer ser ud, og 
det bliver mere og mere detaljeret for hvert spil der 
kommer. I sims 1 kan du kun bestemme køn, ansigt 
og om det skulle være voksen eller barn.
I sims 4 er der 5 aldere at vælge mellem, og du kan 
personificere dem, så de ser ud som du vil have dem 
til. Du kan vælge hudfaver - der er også blå og grøn 
hud!

Du skal give dem en personlighed og livsstræben.

Spillet giver dig så mange muligheder for at lave dem 
unikke eller du kan spille på en standard familie.

Det er helt op til dig hvordan du vil spille Sims og 
hvordan du vil have deres liv til at gå.
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I kantinen har de gang i en 

større omstrukturering. Dvs. 

at de skal have lavet nye pla-

ner for arbejdsområder. 

- og de har så tralvt, at de har 

brug for assistance fra de an-

dre værksteder.

En del af folkene på  medielinjen har  
været  i gang med at lave forskellige  
materialer til Århus Food Festival - som 
f.eks. reklameskilte og forklæder med  
ØKO-urt logo på m.m.  Der er nogle af  
Medielinjens elever, der skal ud og filme 
tage billeder af selve begivenheden. 
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ØKOurt er også kom-

met på Facebook.



På gartneriet har de haft 
mega travlt med at forbe-
rede deltagelsen på FOOD Festival i Århus - her er 
Cecillie igang med at 
sætte labels på 500 små 
poser til  krydderurter fra ØKOurt. Prøverne deles ud til gæster på festivalen og man kan også købe som poser med krydderurter. 

På træværkstedet er de bl.a 
i fuld gang med at lægge en 

fliser på terrassen og hele vejen  
omkring huset på Hornbjergvej og andre  

med at male huset på Stationsvej udvændigt.  
På værkstedet laver de A-skilte i  
genbrugstræ og de har også lavet de  
flotte skilte-tavler til Café Campus...

En del af folkene på  medielinjen har  
været  i gang med at lave forskellige  
materialer til Århus Food Festival - som 
f.eks. reklameskilte og forklæder med  
ØKO-urt logo på m.m.  Der er nogle af  
Medielinjens elever, der skal ud og filme 
tage billeder af selve begivenheden. 
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Til 6 personer
• 1 pakke kyllingefiletter
• 1-1.2 dl mælk
• En spiseskefuld salt
• 2 pakker tarteletter
• 1 pose hvedemel
• 1 pakke smør 

1 pose laurbærblade
• 2 dåser asparges
• 1 bundt frisk persille

Tarteletter med kylling og asparges

Tag en si og sæt den i en skål. 
Åbn dåserne med asparges og 
hæld vandet fra. 

Sådan ser det ud, hvis du gør 
det rigtigt. Bagefter sætter du 
det bare til siden indtil senere.

Kom filetterne i et dørslag med 
en skål under og lad vandet 
løbe ud, når de er kogt færdige.

Hak persille bundtet fint og kom 
i en skål. Stil i køleskabet indtil 
tarteletterne er lavet færdige.

Hak kyllingerne i små stykker, 
og kom så stykkerne i en skål 
og stil til siden bagefter.

Kog noget vand og kom 
krydderi i gryden, og kom  
kylling i gryden når vandet 
koger.
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Tag asparges vandet og hæld det hele i gryden. 
Sæt låg over og bring suppevandet i kog. Hold 
øje imens det koger, så det ikke koger over.

Kom mælk i gryden og rør rundt indtil suppen er 
jævnet. Bagefter kommer du asparges og kyllinge 
stykkerne i gryden, smag til med salt og peber - 
så har du en færdig sovs.

Lav en smør og mel blanding imens suppevandet 
koger, så du har noget at jævne med. Kom det i 
gryden og rør rundt indtil det er jævnt.  
 

Kom tarteletterne i ovnen på 200 grader og 
varmluft. Tag dem ud når de er blevet dejligt
sprøde, men hold øje med at de ikke brænder på.

Kom tarteletterne på en tallerken og fyld dem med 
sovs. Så kommer du den hakkede persille ovenpå.
Derefter sætter du dig bare og nyder det hele.

Tag en større gryde end den du brugte til at koge  
filetterne  og kom kyllingen i den større gryde, så 
du har noget væske til asparges sovsen.
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Gude Spotlight
Artemis ; Gudinden af jagt 

Artemis er den ældre tvilling af 
Apollo, som er guden af musik.
Deres mor Leto som var en  
favorit elsker af Zeus, blev gravid 
før at Zeus giftede sig med hans 
kone Hera. Selv om det skete før  
ægteskabet var Hera utrolig  
misundelig på Leto, så hun  
skubbede Leto ud af Olympus og 
ingen turde tilbyde Leto et sted at 
være, da de var bange for Heras 
vrede. Efter lang tids søgen fandt 
hun endelig øen Ortygia, som  
tilhørte hendes søster Asteria. Der 
fødte hun Artemis som allerede  
efter fødsel hjalp hendes mor  
igennem 9 dages hård fødsel af 
hendes tvillingbror Apollo.

Da Artemis blev 3 år tilbød hendes 
far Zeus at hun kunne få hvad end 
hun ville. Hun bad om en bue, alle 
verdens bjerge som hjem og jagt-
plads. Én by i hendes navn, da hun 
hellere ville være i skoven og  
forblive jomfru for altid. 

Selv om hun bad om det, så har 
hun prøvet at blive set nøgen af en 
mand ved navn Actaeon, da hun 
badede, så i raseri forvandlede hun 
ham til en hjort og lod hans egne 
hunde dræbe ham. 
Og en søn af en Titans ved navn 
Buphagus prøvede at voldtage  
hende, men hun skød og slog ham 
ihjel.
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Denne måneds samler er Martin Wadland Sørensen, om 
arbejder på kantinen og bor på Stationsvej.

Hvad samler du på? 
Jeg samler på Yugioh kort, og det har jeg gjort i et par år. Der kan 

være 202 deltagere i spillet.

Hvordan kom du i gang med at samle på dem?
Jeg har set den TV-serie der er baseret på det. Og så blev jeg  

inspireret af den.
 

Hvad er det sjove ved at samle på dem?
Det er at man kan bytte dem. Man køber dem i pakker, der kan  

indeholde over 40 kort. 

Samler du på andre ting?
Jeg har samlet på manga-bøger, men så stoppede jeg med at læse 

dem.  Nu læser jeg dem på nettet i stedet for. 

Kender du andre, der samler på Yugioh kort?
Ja, Alexander der har gået her og nogle andre kammerater fra min  

efterskole. 

Hvor mange kort har du?
Det ved jeg ikke. Men jeg tror, jeg har ca. 400 kort. 
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Yngel
99% af alt krokodilleyngel ædes af andre dyr inden for 
deres første leveår. Krokodilleungernes rovdyr er især 
større fisk, hejrer, øgler og andre (voksne) krokodiller.

Hastighed
En krokodille kan svømme med op til 29 km/t. På 

landjorden er den højest målte hastighed 27,4 km/t.

Måltider
 En krokodille æder kun omkring 50 komplette

 måltider pr. år og kan gå i lange perioder uden at 
indtage føde. Krokodiller lever mest af fisk, krybdyr, 

padder, pattedyr og fugle.

Krokodilleskind
Krokodilleskind betragtes som noget af det bedste 

dyreskind i verden og værdsættes især for dets 
holdbarhed og blødhed. I nogle stammesamfund er 
krokodilleskind desuden et statussymbol. Det er dog 
kun maveskindet, der bruges af mennesker; skindet 

på ryggen er hårdt og kan modstå pile, spyd og endda 
nogle patroner!

Aggresivitet
Krokodiller udviser mere aggressivitet i parringstiden, 

som falder sammen med regntiden (monsunen).

Levesteder
Krokodillen lever bl.a. i det Centralamerika, Central-

afrika, Sydøstasien og Nordaustralien.

Krokodillearter
Der eksisterer 23 forskellige arter af krokodiller. 

Territorier
 Han-krokodiller er territoriale; de patruljerer og 
beskytter kyststrækninger af varierende længde.

Koldblodede dyr
 Krokodiller er koldblodede dyr, der er afhængige af 

varme fra solen og vandet for at være aktive.

Jagt
Krokodiller jager normalt ikke deres bytte; deres 

strategi baserer mere på at lure, afvente og overraske.

Vækst
 Krokodiller der lever i fangeskab, kan nå en længde 

på 1,5 meter på blot ét år. Dette gælder dog kun nogle 
arter.

Krokodilletårer
Udtrykket ’krokodilletårer’ (som findes på flere 

forskellige sprog og betyder at græde ”falske tårer”) 
stammer fra myten om at reptiler græder, når de æder 
mennesker. Reptiler tørrer rigtigt nok deres øjne, når 
de æder - men dette skyldes blot at der afløber væske 

fra øjnene, når de æder.

Omsorg
 Hun-krokodillerne er generelt meget omsorgsfulde 

mødre; de passer på æggene i reden i alle 90 dage op til 
udklækkelse og herefter på deres nyudklækkede unger i 

ca. 6 uger.

Forbillede
Nogle stammer (f.eks. i Ny Guinea) dyrker krokodillen 
som forbillede og laver ar på deres egen hud for få den 

til at ligne krokodilleskind.

Saltvandskrokodille

Dværgkrokodille

Krokodille
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Tænder 
Krokodillernes gab indeholder 48 – 80 tænder i alt. 

Tænderne er lavet til at fange, fastholde og 
knuse – ikke tygge. Krokodiller kan erstatte alle deres 

tænder, hvis de tabes.

Sten 
Krokodiller sluger sten, som hjælper til at nedbryde 

(”tygge”) føden i maven. Stenene fungerer desuden som 
ballast.

Kæbemuskler 
De muskler der kontrollerer krokodillers kæber, kan 
lukke gabet sammen med en enorm styrke – men er 
meget svage til at åbne det. En elastik omkring en 

krokodilles snude er nok til at holde munden lukket.

Alder 
Krokodiller kan blive op til 100 år gamle. Krokodiller-
ne har eksisteret på Jorden i mere end 240 millioner år. 
Deres anatomi har dog ikke ændret sig særligt de sidste 
80 millioner år. Til sammenligning har mennesket kun 

været på Jorden i ca. 200.000 år!

Største krokodiller
Saltvandskrokodiller (Crocodylus porosus) er ikke bare 

den største krokodilleart, men også det største 
nulevende krybdyr. 

En saltvandskrokodille kan blive op til 6,7 meter lang 
og veje op til 2 tons.

Mindste krokodiller
Den mindste krokodilleart er dværgkrokodillen  

(Osteolaemus tetraspis), der maksimalt bliver 1,9 
meter lang. Dværgkrokodillen er mere landlevende end 

andre krokodillearter.

Sanseorganer
 Krokodillens næsebor, øjne og ører er taktisk placeret 

på toppen af kraniet, så den er i stand til at lugte, se og 
høre, selvom den næsten er komplet nedsunket i vand.

Sociale krybdyr
 Krokodiller er verdens mest sociale reptiler. 

Nilkrokodiller (Crocodylus niloticus) jager nogle gange 
sammen eller endda i flok.

Afkøling
Når krokodiller sidder på vandbredden med et åbent 
gab, er det for at køle af; de sveder gennem munden.

Krokodiller i Danmark
Krokodiller i Danmark lyder som noget med at gå i 
zoo. Men ikke så langt fra Krokodille Zoo på Falster, 

nemlig Stevns Klint, er der fundet aflejringer af 
krokodiller fra den sene kridttid. Lidt længere nordpå i 

Fakse Kalkbrud har man fundet aflejringer i 
paleocænesedimenter. På Bornholm har man fundet 

krokodilletænder i kretassiske aflejringer.
Det danske klima var dengang meget anderledes. 
Danmark lå sydligere og klodens temperatur var 
generelt højere end i dag. Polernes iskapper, som i 

dag er genstand for stor bekymring, var der slet ikke 
dengang.

Fortidens Krokodille
Var en gigantisk krokodille på helt op til 10 tons er 

blevet fundet i Afrika i 2010. Den var 12 meter 
lang – dobbelt så lang som de største nulevende 

krokodiller. Den var så stor, at den kunne 
nedlægge nogle af datidens mellemstore planteædende 

dinosaurer, for eksempel de mange arter af
andenæbsøgler, som også levede i sumpområder.

Fortidens krokodille

Krokodille
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Tur til Heksens hus
Mandag den 22. august tog nogle folk fra medielinjen på tur til ”Heksens hus” som er et forladt hus, der ligger i 
Horstved Skov. Huset hedder Flintholm. Det blev opført i 1930’erne som en slags lysthus for skovejer og bedemand 
Peder Madsen Pedersen. P.M. Pedersen stod også selv for voldgravsanlægget og plantede skoven omkring huset. 
Men voldgravsanlægget er desværre blevet til en sump gennem årene. Under krigen ville tyskerne benytte sig af 
huset, men P.M. Pedersen skyndte sig at leje det ud, så tyske soldater og senere flygtninge ikke kunne bo i det fine 
hus. Helt op til 1960’erne lå der i huset en gæstebog, man kunne skrive i. Man ved ikke, hvor mange år huset har 
været forladt eller hvorfor. Men én ting er sikker: Det har været forladt i rigtig mange år, hvilket er grunden til, at det 
er så faldefærdigt. Det var lidt uhyggeligt at være derinde, men det var også spændende og interessant. Her kan I se 
nogle billeder af huset:

Dette er en mindesten 
for Stabrand-slægten, 
som ejede huset. Den 
står på en plads inde i 
skoven sammen med 
en ”grundlovssten”. 
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En 19-årig mand er natten til fredag blevet stukket med 
en kniv på Vigerslev Allé i Valby.
Episoden fandt sted foran en Ingo-tankstation  
mellem klokken 2.30 og 3.00 i krydset mellem 
Vigerslev Allé og Danshøjvej.
Politiet er fredag morgen i gang med at efterforske hæn-
delsen og hører gerne fra vidner. 

Teenager stukket ned med kniv 
ved tankstation i Valby

Nyheder

Kvinde fødte pludselig om 
bord på fly

Med hjælp fra kabinepersonalet og to sygeplejersker, som 
var tilfældigt om bord, lykkedes det en kvinde at føde på 
et fly fra det filipinske flyselskab Cebu Pacifik. Piloten fik 
omdirigeret flyet til Hyderabad  
i Indien, så de kunne få lægehjælp. Nu giver  
flyselskabet en vild gave til den nyfødte pige. Det skriver 
Mashable.
Babyen, som har fået navnet Haven, kommer højst 
sandsynligt til at give den gas med at flyve, når hun 
vokser op. Flyselskabet har nemlig belønnet babyen med 
1 million ‘milepoints’. Det svarer til, at pigen kan flyve 
omkring 1.609.344 kilometer - eller ca. 40 gange rundt 
om Jorden. Kvit og frit. Det hele skete 14. august - mere 
end fem uger før terminen var sat, så det var noget uven-
tet. Heldigvis var der to sygeplejersker om bord, som 
hjalp hende igennem fødslen.

Et af verdens hurtigste dyr - vandrefalken - er blevet 
skudt på Bårsevej ved Tappernøje. Fuglen, som kan nå 
op på omkring 400 km/t, når den dykker, blev skudt 
søndag den 14. august. Det fortæller Mern Vildtple-
jestation - Dyrenes Beskyttelse på deres Facebook-side. 
Fuglen er totalfredet, og ifølge biolog Knud Flensted fra 
Dansk Ornitologisk Forening, yngler kun omkring 20 
par her i landet. - Vi er rigtig kede af, at nogen vil dræbe 
vores sjældne rovfugle. Der er tale om en meget sjælden 
ynglefugl – og det kan ikke være rigtigt, at nogen går på 
jagt efter den, siger Knud Fledensted til TV2 ØST.

Sjælden rovfugl skudt i  
Danmark

Stop dig selv: Derfor kan det 
være farligt at pille næse

Det er ikke kun ulækkert, men også farligt, advarer en 
øre-næse-hals-læge. Det er ikke bare en klam hobby, men 
også decideret farligt at pille næse. Sådan lyder advarslen 
fra dr. Erich Voigt, der er  
specialiseret i øre-næse-hals-regionen, ifølge  
Business Insider.  
Når du stikker fingeren op i tuden, risikerer du nemlig, 
at der brister små kar i næsen, så den bliver endnu mere 
sårbar, end de eksisterende slimhinder allerede inviterer 
til at være i regionen. Man ser ofte konsekvensen af dette 
hos børn, som er notoriske næsepillere; de får oftere 
næseblod. I Danmark er der de seneste år sket en øget 
forekomst af gule stafylokokker, dvs. af den art bakterier 
(også kaldet MRSA), der er modstandsdygtige over for 
meget antibiotika, og det har især været et problem i flere 
institutioner og på sygehuse.
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Hører til planeten Mars. Holder 
onde ånder bort. Rå purløg skulle 
være godt for drukkenskab, give 
lyst til kvinder og blødgøre hård 
mave.

Purløg:

Hører til planeten Merkur. 
Nedsætter kønsdriften, 
beskytter mod hekseri og 
onde ånder. Man bliver klog 
af at spise dild. Brænder 
man planten fjerner det 
tordenskyer.

Hører til planeten Merkur. Planten giver 
styrke, hurtige reflekser og snuhed, hvorfor 
de romerske gladiatorer spiste den. Persille 
skal vandre 7 gange ned til djævlen og 
tilbage igen før den spirer. Den bør sås 
langfredag, ellers går det ilde. Den der sår 
persillen har bukserne på i hjemmet. Den 
bliver også anvendt som værn mod det onde, 
til djævleuddrivelse og som elskovsmiddel.

Persille:

Dild:

Oregano:
Hører til planeten Venus. Hører 
hjemme i dødsriget. Den der 
drikker mynte kogt i vin, kan ikke 
blive beruset. Drukket om morge-
nen stiller den al begær.

Grøn Mynte:

Citr
onmelisse:

Krydderurter
Der er igennem mange 100 år eksperi-
menteret med hvad virkning forskellige 
planter kan have på os mennesker. Her 
kan du læse om nogle af dem og måske 
få inspiration til at gå på indkøb  på 
Gartneriet :-)
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Hører til planeten Mars og 
skorpionens tegn. Frem-
kalder had, ondskab og 
bagvaskelse. Er en djævelsk 
plante – den kunne ligefrem 
få skorpioner til at vokse 
frem i hjernen på folk der 
bare lugtede til den. Andre 
mente at den kunne jage 
trolddom, hekse og det onde 
bort.

Basilikum:

Lavendel:

Hører til planeten Merkur og jomfruens 
tegn. Med lavendelkviste under tøjet 
kan man se spøgelser. Den vokser 
bedst hos pebermøer. Hvor lavendel 
trives, råder konen i hjemmet. Det er 
kærlighedens urt.

Hører til planeten Merkur og 
vædderens tegn. Dens duft er skabt 
af Aphrodite som symbol på lykke. 
Den bruges som beskyttelse mod 
hekse og djævle. 
Under hekseprocesserne brændte 
man vild merian af, for at djæv-
len ikke skulle få en chance for at 
blande sig. 
Plantes den på grave og trives, er 
de døde lykkelige. Dufter man til 
oregano beholder man sit helbred, 
tænker klart og har tilfredshed i 
hjertet.

Oregano:

Hører til planeten Mars. Den 
beskytter mod slanger og drager. 
Den er venlig mod hoved, hjerte 
og lever. Skulle også fremme mod 
og styrke.

Fr

an
sk Estragon:

Hører til planeten Jupiter 
og krebsens tegn. Den kan 
genoplive en person. Den 
virker livsforlængende. Står 
for sociale relationer og 
sympati.

Rosmarin:

Citr
onmelisse:

Hører enten til Solen eller Merkur. Den har 
ry for at styrke hukommelsen og er symbol 
for trofasthed. En kvist under hovedpuden 
jager onde drømme væk, og gør at man 
kan se sin tilkommende. Den vokser ikke 
højere end Jesus. Der bør altid ligge en 
kvist rosmarin i det nyfødte barns vugge, 
som værn mod onde ånder. 
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Cecillie, Gartneriet 

Har du været i udlandet? Nej
Har du været sammen med 
din familie/venner? Ja
Har du prøvet noget nyt? Har 
prøvet en ny opskrift

Sebastian, Gartneriet

Har du været i udlandet? Ja, 
Berlin sammen med familien.
Har du været sammen med din 
familie/venner? Ja
Har du prøvet noget nyt? Nej

Jacob, Træværkstedet

Har du været i udlandet? Nej
Har du været sammen med din 
familie/venner? Ja, både familie 
og kæreste.
Har du prøvet noget nyt? Jeg har 
prøvet at lave en  hemmlig
familie opskrift fra min far alene.

Monika, Gartneriet

Har du været i udlandet? Nej
Har du været sammen med din 
familie/venner? Ja 
Har du prøvet noget nyt? Jeg har 
prøvet en ny pizza.

Hvad har du lavet i din sommerferie?

Kirstine, Medielinjen

Har du været i udlandet? Ja, i Sverige.
Har du været sammen med din 
familie/venner? I Sverige med 
familien i 2 uger.
Har du prøvet noget nyt? Prøvet en ny  
jazz concert i sverige.
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Fup eller fakta?
Kan du forstå logikken i disse billeder?

Lars, som er vejleder på Banevej 
sendte disse billeder til Smøren... 
og man bliver da dybt forvirret af 
at kigge på dem!

Først tænker man “det må da være billedmanipulation” - men 
det er det faktisk ikke. Men der bliver helt klart manipuleret 
med din hjerne.

Løsning: Bygningen på billederne er skabt af kunstneren  
Leandro Erlich. Bygningen bygges på jorden på Bispetorvet i 
forbindelse med Aarhus festuge. Facaden projiceres op via et 
kæmpe spejl, så det ser ud som en oprejst bygning, man kan 
hoppe, lege og springe rundt på. 
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Torsdag 1.
Fredag 2.
Lørdag 3.
Søndag 4.
Mandag 5. Yasmine 20 år
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Lørdag 10.
Søndag 11.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.
Lørdag 17.
Søndag 18.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22. Christian 20 år
Fredag 23.
Lørdag 24.
Søndag 25.
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.
Lørdag 31.

September 2016

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

Tillykke til dem, der havde fødselsdag i 
august:

Ala 1/8 22 år, Alex 31/8 23 år, Stefan 27/8 
20 år, Thomas P 11/8 21 år.

Billedet er taget af Marie

Kæmpestenen er fundet på marken sidste år og 
er blevet rejst ude ved vejen ved gartneriet.
Projektet var et samarbejde mellem gartneriet og 
træværkstedet.

Selv måger foretrækker fastfood! Fotograferet 
ved kantinen i Hornslet. 

Toftevej og Borupvej har været ude at spise på 
Den gamle kro i Hornslet.


