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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

:-)

November udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny,   
Camilla, Sannie, Kirstine, Oliver, Mads, Mark, Nicolai, Michael K,  
Michael R, Filip, Martin.
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MON VI FÅR EN HVID JUL I ÅR?
Det er snart jul og vinteren er over os selvom der 
ikke har været meget sne såvidt. Men lidt sne har der 
været i november - nok til at Stephan på  
gartneriet kunne bygge denne flotte snemand. Hvem 
der har stået model til den er uvis :-) 

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! 

NISSER PÅ SPIL
Der er sket mange underlige ting på det  
seneste, som har fået nogle folk på PGU til at 
tro på nisser. På gartneriet har de bl.a  
modtaget to flasker tomat gødning på  
terassen ved Hornbjervej. Ingen ved hvor de 
kommer fra. På medielinjen var der forleden 
dag noget galt med strømmen, hvilket  
resulterede i at to computerskærme gik helt 
i sort. Vi kunne overhovedet ikke få dem til 
at virke hele dagen. 
Det skal lige siges, at ingen havde været  
derude for at fikse problemet i løbet af  
eftermiddagen. 
Og næste morgen virkede begge pc’er som de 
skulle. Som om intet var hændt. Meget  
mystisk...

ELEV TRUET MED  
HALSHUGNING AF FAGLÆRER
En elev på medielinjen blev forleden dag  
”truet” med halshugning, hvis hun ikke fik 
lavet sit arbejde ordentligt. Eleven svarer: 
”hvis du halshugger mig, så sagsøger jeg dig.”
Det hele var selvfølgelig kun sagt for sjov. 
Eller hvad...?

Modelfoto: Halshugget Marie

Hvor kommer de fra?

CHAMPIGNON = BADEDYR
”Åhhh jeg hader de badedyr”, udbryder  
Sannie siddende ved computeren. Hun er 
nemlig ved at lave opskriften til Smøren, som  
indeholder champignon – faglærer går hen til 
hende: ”hvad snakker du om?”
”Ja, jeg hader champignon – de ligger jo i 
vand og svømmer rundt og ligner badedyr,” 
svarer Sannie.

KLOKKEN ER MEGA MANGE!
Marie kommer til at kigge på uret og udbry-
der: ”Vi kommer for sent til frokost klokken 
er en halv milliard!!!!!”

1/2 milliard
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Shen Men

Nyre

Lever

Sympatikus

Øvre lunge

NADA

Nada er godt for:

. Stress . Tankemylder . Depression . Dårlig søvn .

. Smerter . Sukkertrang . Rygestop .

. Abstinenser . Immunsystemet . Hormonsystemet .

Prøv en NADA behandling
Kom og få en NADA behandling

Toftevej: tirsdag kl. 14.00 – 16.00 
(Du skal være her senest kl.15.00)
Banevej: torsdag kl. 13.30 -15.00
(Du skal være her senest kl. 14.00)
Toftevej: fredag kl. 13.30 – 14.30
(Du skal være her kl. 13.30)

Du må gerne kigge forbi for at prøve en 
NADA behandling eller bare se hvordan det 
foregår.

 

Hvad gør NADA godt for?

• Giver ro i tankerne
• Dæmper stress
• Bedre nattesøvn
• Mindre sukkertrang
• Øger energien
• Fysisk større overskud
• Dæmper menstruationssmerter
• Styrker immunforsvaret 
• Dæmper angst
• Regulerer hormonsystemet

PGU julekalender - gæt 24 julemænd  
og vind en julegave

Tjek hver dag i december 
hvem dagens julemand er på 
PGUpress.dk, skriv dit bud på 
listen som kom med avisen  
og aflever den til Medie eller  
din vejleder senest den  
22. december. 
(Kan også sendes på mail til  
jla@pgu.dk)
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Job i sigte efter praktikforløb

Nicolai fra Medie er kommet 
tilbage efter 5 måndeders
praktik på System Frugt 
& Borups Pakkeri

”Det har været et rigtigt godt forløb på Sy-
stem Frugt & Borups Pakkeri. Jeg var dog 
mest på System Frugt for at tømme 
containere. Ellers skulle jeg tømme ingefær 
ned i et stort kar som skulle køres videre, for 
at de senere skulle bruge dem i frugt 
afdelingen”, fortæller Nicolai.

På Borups Pakkeri pakker og ompakker de 
kasser med porcelæn eks. tekopper,  
kaffekopper, tallerkener, støvsugere,  
moccabønner, lakridskugler, duge, glas og 
meget mere. Nicolai fik frokost og morgen-
mad på System Frugt, men ikke på Borups 
Pakkeri. Han har også snakket med dem om 
muligheden om evt. job på lageret, når han 
stopper på PGU om 3 år.
 
”Jeg fik også et råd om, hvad jeg skulle gøre, 
fordi jeg nævnte, at jeg ville gerne prøve 
noget mere end bare at være lagermand. Jeg 
vil nemlig gerne ud og køre langt i lastbil og 
læsse af bagefter i udlandet. 
Så det har været en positiv oplevelse og en 
erfaring som jeg kan bruge senere i mit liv”,
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Hvorfor gør vi sådan til jul?

Julebukken, som vi kender den i dag, kan 
spores helt tilbage til oldtidens hedenske vinterfe-
stival. Bukken er symbol på Thors 2 bukke som trak 
hans stridsvogn. I løbet af vinteren ved den hedenske 
vinterfestival dræbte Thor sine to bukke og fodrede 
dem til de andre guder, men dagen efter var han ramt 
af anger efter at have gjort det. Så han brugte sin 
hammer til at genoplive dem. 

Advent, som kommer af det latinske ord Ad-
ventus Domini og oversat betyder ”Herrens komme”, 
er en periode, som markerer ventetiden imod Jesus-
barnet fødsel. Men advent har også et andet aspekt, 
som er forventningen om at Jesus kommer. 

I Danmark er julen den vigtigste højtid. Vi gør utrolig meget ud af  
julen både med at pynte, maden og holde på den gode julestemning.  
Vi tror på, at hvis vores gæster går sultne fra et besøg, at det tager jule- 
stemningen ud af vores hus. Vi tænder rigtig mange stearinlys.  
Faktisk er vi det land, som brænder flest lys.

Den første søndag i advent er begyndelsen på det 
nye kirkeår. Det er også en fast tradition i mange 
af landets store byer, at man tænder byens juletræ 
på denne dag og det er her, at folk virkelig føler at 
julen begynder. 

Mistelten er historisk set ikke en del af 
julen. Den er oprindelig et tegn på frugtbarhed og 
det er  grunden til at man kysser under den. 
Den bliver også brugt som medicin imod cancer 
og andre sygdomme, og i nordisk mytologi er den 
grunden til Balders død. 
Grunden til at man tager den ind i julen er dens 
udseende, mener man.

Skrevet af Camilla
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Jule-haiku digte
Ved misteltenen 
Bliver hans læber fugtet
Af hendes smækkys 

Julemandens skæg 
Filtrer sig ind i båndet 
På barnets gave 

Træet i skoven 
Skal fældes og pyntes op 
Til den store dag

På væggen hænger 
Årets Julekalender 
Med åbne låger

Den lille snemand 
Har fået en hue på
Men fryser  stadig 
Skrevet af Kirstine
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Levetid
En hvalhaj bliver typisk op til ca. 70 år gammel, men 
man mener, at de kan blive helt op til 150 år gamle.

Bruskfisk
Ligesom andre hajer er hvalhajer bruskfisk, hvilket 
betyder at deres skeletter består af brusk i stedet for 

ben.

Farver
Hvalhajernes rygge er blå-grå til brune i farven med 
hvide eller flødefarvede pletter. På bugen er de hvide. 

Deres farver bruges som camouflage. Deres 
pletmønstre er unikke for hvert individ – ligesom 

menneskets fingeraftryk.

Reproduktion 
Hvalhajer begynder først at parre sig, når de er over 

30 år gamle (de er ikke kønsmodne før da). Hunnerne 
føder levende unger og har typisk flere hundrede 

hvalhajfostre i sig. De føder dog ikke alle ungerne på 
én gang, men over tid. Den mindste hvalhaj man 

nogensinde har fundet, var kun 38 cm lang 
(7. marts 2009 på Filippinerne).

Navn
Hvalhajens navn stammer fra dens enorme 

størrelse (en haj på størrelse med en hval = hvalhaj). 
Dens latinske betegnelse er Rhincodon typus.

Verdens største fisk
Hvalhajen er verdens største fisk. Den største 

registrerede hvalhaj var 12,65 meter lang og vejede 
21,5 tons (Karachi, Pakistan i 1947). Der findes 

fortællinger om hvalhajer på over 18 meter med en 
minimumsvægt på 45 tons. Den gennemsnitlige 

hvalhaj er 9,7 meter lang og vejer ca. 9 tons.

Svømmende støvsuger
Hvalhajen er en planktonæder, som kan indsuge sit 
bytte, til forskel fra brugden (Cetorhinus maximus), 
der mangler denne evne. Hvalhajer kan derfor også 
vælge større byttedyr, som aktivt kan svømme fra 

rovdyr. Når hvalhajen spiser, behøver den derfor ikke 
bevæge sig fremad for at opfange sin føde. Den kan 

opsuge større krebsdyr og mindre fisk, mens brugden 
i større omfang lever af mikroskopisk zooplankton. 
Ulempen med denne sugeevne er, at hvalhajen ikke 

kan filtrere lige så store mængder vand pr. tidsenhed, 
som brugden kan. Hvalhajen kan derimod gå mere 

aktivt efter specifikke stimer og planktonsamlinger og 
suge dem ind. En hvalhaj kan filtrere over 600.000 liter 
vand i timen! Det er grundliggende den samme teknik 

som bardehvaler (såsom blåhvaler) anvender.

Hud
Hvalhajens hud kan blive op til 10 cm tyk, hvilket 

beskytter den mod bid fra andre dyr.

HVALHAJEN
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Habitat
Hvalhajen lever på åbent hav såvel som ved kysterne 
og findes i tropiske- samt varme tempererede oceaner. 
Hvalhajerne findes i mere end 100 landes farvande.

Fredning
Hvalhajerne er fredede i mange lande, fordi deres 

bestand konstant mindskes. Hvalhajer karakteriseres 
som ’sårbare over for udryddelse’ af IUCN.

Venlige hajer 
Hvalhajerne er kendte for at være venlige og fredelige, 
der ikke skader eller generer andre dyr omkring dem.

Trusler 
Hvalhajernes eneste trusler spækhuggere, store hvide 
hajer og mennesker. Mange steder driver mennesket 

rovdrift på hvalhajer, hvilket især skyldes anvendelsen 
af hvalhajfinner i den traditionelle kinesiske lægekunst, 
men også andre anvendelser i de sydøstasiatiske lande. 
Hvalhajer er nemme at fange pga. deres størrelse, men 

også fordi de svømmer langsomt og tæt på vandets 
overflade. I Indien blev der dræbt over 1.000 hajer fra 

1999 – 2000.

Hvalhajsturisme
I de senere år er det blevet populært at dykke med 

hvalhajer, hvilket har affødt en lille rejseindustri kaldet 
’hvalhajsturisme’. Australien, Mexico, Honduras of 

Filippinerne er nogle af de lande, hvor man kan dykke 
med hvalhajer. Hvalhajen udgør ingen fare for 

mennesker, da den er ganske fredelig. Den er en af de 
fisk, som mange dykkere har et ønske om at opleve. 

Der er flere steder i verden, hvor man kan møde 
hvalhajer under et dyk.

Migration 
Hvalhajer migrerer og foretager flere lange rejser årligt. 

Forskerne har fortsat en ringe forståelse for 
hvalhajernes migrationsmønstre, men på et tidspunkt 
fulgteman en hvalhaj, der svømmede 13.000 km fra 
Californien, USA til Tonga (øst for Australien) – så 
man ved med sikkerhed, at de tilbagelægger store 
afstande. I 2009 observerede man en flok på 400 

hvalhajer ud for Yucatán-halvøen i Mexico, hvilket 
vidner om, at hvalhajerne også migrerer i flokke.

Kæmpeæg
Hvalhaj-hunnen laver verdens største æg. De kan være 

30 cm lange - dobbelt så lange som et strudseæg. 
Mange hajer lægger deres æg i vandet, men 

hvalhaj-moren beholder sine æg inde i sig. Hun kan 
have 300 æg indeni sig på én gang. Når ungerne 

kommer ud af æggene inde i moren, er de omkring 
65 cm lange. De kan blive inde i moren et stykke tid, 
inden de fødes rigtigt og svømmer ud i havet på egen 

hånd.  

HVALHAJEN
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4 stk Ande bryst 
kartofler
Gulerødder
rødkål 
fløde
1 appelsin 
Andefond
salt og peber
Oile 
Sovsejævner 

Ingredienser 4p

Og så kom peber på

Lav ridser på ande skindet Kom salt på ande brystet

Læg ande bryst på panden 
med skindet nedad

Ande Bryst 

Skyl og skræl gulerodder

Steg dem ca 7min. med 
skindet nedad og derefter 
3 min. på den anden side
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Kartoflerne sættes i oven 
ved 200 grader ca. 35 min.

Læg dem på en bradpande 
og krydder dem med salt 
og peber og lidt olie

Pres saften ud af appelsin

Skær de færdige ande-
bryster ud i skiver inden 
servering 

Varm rødkålen og tilsæt 
lidt appelsin saft og lidt 
salt og sukker 

Kog 4 dl. vand, tilsæt an-
defond og fløde 

Jævn sovsen med sovse-
jævner og smag til med salt 
og peber 

Skyl og skrub kartoflerne

Læg andebrystene på en 
bradpande og giv dem ca. 
10 min. i oven

Hæld rødkål i en gryde 
med 1 dl vand 

Skær gulerødder og kartof-
ler i skiver

Så er der serveret!
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Træværkstedet er også juleramte og 
laver små udskårne juletræer i træ. 
Stationsvejs nye spisestuestole bliver 
samlet og der bliver gjort rent i værk-
stedet. Ude i husene bliver der malet 
og vedligeholdt.
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 Gartneriet har lige haft week- 
endåbent og var tilfredse med  
salget. Der er travlhed men også 
tid til smil, mon ikke Monica 
også smiler bag masken :-)

Stephan er ny i PGU og 
gør det allerede rigtigt 
godt ifølge Arne som 
står ved siden af!
Christina til højre er i 
praktik i Økourt



På rundtur til værksteder 
ser vi Simon med høre-
værn på hovedet - Michael 
viser hvordan de skulle 
sidde. Man bliver sulten 
af kreativt arbejde, hvilket 
kan ses på Sarahs porti-
onsstørrelse.

Kantinen er i gang med jule-bagning. De skal snart holde julefrokost hvor de skal besøge MENY i Rønde og spise på Cafe Campus. Jesper Uden-gaard starter i praktik.

-og hun spiste 

næsten op :-)
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Navn: Daniel David Larsen.
Fødselsdag: 20/06-1998.
Søskende: Jeg har 4. 
Hvor kommer du fra? Hammel.
Stjernetegn: Tvilling.
Kæledyr: Har haft to hunde.
Har du en kæreste? Nej.
Hobby/Interesser: At feste.
Yndlings dyr/hade dyr: Hunde er mit yndlings dyr &  
kaniner er nok dem jeg mindst kan lide.
Yndlings frugt/hade frugt: Det må være æbler/ingen 
hadefrugt.
Yndlings sport/hade sport: Styrketræning/kan ikke lide
fodbold.
Det værste du ved: Donald Trump 
3 ting du gerne ville have med på en øde ø: Damer, alkohol 
og et spil kort.
Hvad ville du gøre hvis du vandt 10.000 kr.? Så ville jeg 
tage en tur til USA.  
Hvis du var et dyr hvilket dyr var du så? Ørn.
Hvad er din største oplevelse? At tage til Miami og opleve 
det som stedet tilbyder, som strandene derhenne. 
Hvad skal du efter PGU? Handelsskole. 
Hvad er det bedste ved at være i PGU? Lønnen. 
Hvad er det værste ved at være i PGU? Regler og alt det 
man skal lave.
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Fra den 2-4 november holdt Thomas, faglærer på 
medie, et journalistkursus.

Det var nogle spændende dage, som jeg gerne 
vil have flere af, og jeg synes, at det er rigtig fedt, 
at Thomas selv er uddannet journalist og kunne 
give nogle gode faglige input omkring emnet. 

Vi øvede os blandt andet i at forkorte nyheder, 
ved at vi så forskellige indslag i TV-avisen og 
skrev dem ned til små korte artikler på omkring 
10 linjer (også kaldet referater). 
Det handlede om at finde frem til det vigtigste 
i et nyhedsindslag, hvilket ikke var helt let, for 
man kan jo synes, at det hele er vigtigt.  
Men Thomas sagde dog, at han syntes, at vi 
klarede det godt.

Den korte nyhed

Faktisk er der ikke et endeligt facit på, hvordan 
et nyhedsreferat skal skrives, for man kan vinkle 
nyheder på forskellige måder. 
Et eksempel: Et hus bliver sat i brænd, og de  for-
skellige aviser får hurtigt nys om begivenheden. 
En avis vælger at skrive meget om, hvad for nog-
le ting, som der blev ødelagt ved husbrænden og 
om der var nogen tilskadekommende. 
En anden avis  fortæller måske mere om efter-
forskningen af, hvem der antændte brænden. 

Sådan er der forskellige måder, at fortælle en 
nyhed på.  

Forskellige vinkler

De åbne spørgsmål
Som journalist skal man kunne stille ”åbne” 
spørgsmål i et interview. Det er spørgsmål, som 
f.eks. starter med ”hvorfor”

Et eksempel: Hvorfor er PGU  
et godt/skidt sted at være?

Det er altså spørgsmål,  
som kræver en længere  
forklaring, og som man ikke  
bare kan svare ja eller nej til. 

Planen var vidst, at vi også skulle have intervie-
wet hinanden, man det nåede vi ikke denne gang. 

Det var dog stadig nogle  fede dage.
 

Skrevet af Kirstine

Journalistkursus   - med en journalist
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Selvom det er  tanken, der tæller, når du giver en gave, 
betyde det ikke, at du skal løbe ud på dit badeværelse og 
finde en rulle toiletpapir (for du har jo alligevel så mange) 
og så pakke den ind i dagens avis (som du alligevel ikke 
gider at læse). Godt nok har din hjerne arbejdet i et split-
sekund for at opfinde denne gavekreation, men efter min 
mening, er det ikke helt nok - lad vær med at springe over 
hvor gærdet er lavest. 
Hvis dit budget ikke er så stort så start allerede nu med at 
lægge nogle penge tilside, som er øremærket til julega-
veindkøb. Spørg dine nærmestes om deres ønskesedler 
i god tid. Der er ikke noget værre end at stå i allersidste 
øjeblik og ikke vide, bare en lille smule, om hvad folk 
kunne tænke sig.
Hvis du er  typen, som handler gaver på nettet, så tag 
højde for, at det jo også tager tid at få det, du har købt, 
tilsendt. 
Send i det hele taget din gave til moster Olga på Fyn i 
god tid, hvis du selv bor i Århus.
Så er det ellers bare at gå på gavejagt. 
Er du kreativt anlagt, synes du måske, at det er federe, at 
lave julegaver selv. Hvis du ikke har materialerne til det, 

så tag f.eks. i Panduro hobby og find, hvad du lyster. 
Er pengepungen ikke helt fyldt nok til det, så kan du 
prøve, at gå i en butik, som Søstrene Grene.  Den er ret 
så billig og har faktisk en del ting til kreative sjæle, som 
f.eks. malergrej og garn til strik. 

Dine egne ønsker
Dine egne forventninger, til hvad du får i julegave, er også 
vigtige. 
Du skal nok ikke regne med at få den nyeste mac-compu-
ter af din 20 årige jurastuderende fætter, som kun har sin 
SU at leve for. 
Det er godt at huske på, at det  ikke altid er ting til over 
1000 kroner, der spreder mest glæde. Jeg fik f.eks. 
engang en hårbøjle, som jeg faktisk gik ret meget med. 
Denne ting, hører i hvert fald ikke til i den dyre afdeling, 
rent prismæssig, men selvom hårbøjlen ikke var dyrebar, 
var den jo stadig brugbar.
Hvis det eneste og mest brændende ønsker du har, er 
en mac-computer, kan du ønske dig økonomisk tilskud til 
den, og folk kan give dig penge i gave, og hvem ved,du 
får måske så mange penge, at du selv kan købe macen.

Julen er en dejlig tid. Ikke mindst på grund af gaverne og tankerne bag dem.  
Her kan du få inspiration til gaveideer og nogle råd til, hvad du skal tænke over.

EKSPERT I JULEGAVER 

Dyre gaver - billige alternativer 
Hvis du tænker, at du gerne vil give noget ekskluslivt men ikke har råd, så er der alternativer til dyre ting. Disse tre ting 
er eksempler på det. De tre store billeder er de dyre udgaver og de små billeder ved siden af de billigere alternativer.

Pulsur
Det dyre pulsur hedder: Garmin 
VivoSmart HR og kan købes for 
mellem 800 og 900 kroner
Det billige pulsur hedder: Polar FT2 
- Sort og kan købes for mellem300 
og 400 kr.  

Begge ure kan købes på linket 
www.pulsure.dk/guide.  På hjemme-
siden kan man også finde et større 
udvalg af forskellige andre pulsure.  

De dyre hovedtelefoner hedder: JBL 
Synchros E50BT on-ear hovedtele-
ner - sort. De  kan købes for 799 kr. 
De billige hovedtelefoner hedder: 
Philips hovedtelefoner SHL-
3065BK/00 - sort ,og de kan købes 
for 349 kr. 
Begge par hovedtelefoner kan købes 
i Elgiganten eller på http://www. elgi-
ganten.dk.

Den dyre taske kan købes i butikken 
Neye og koster 299.00 kr 

Den billige taske kan købes i H&M og 
den koster 179 kr.

Taskerne kan også 
købes på, henholds-
vis, www.neye.dk og 
www. hm.com/dk.   

Hovedtelefoner Taske

Skrevet af Kirstine
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cnc maskiner er computerstyret maskiner, 
mange af disse maskiner bliver brugt på
fabrikker til at gøre utrolige opgaver som 
folk ikke er i stand til at udføre manuelt.
Men for tiden ser vi at teknologien bliver
mere og mere tilgænglig for forbrugere.
Nogen har udviklet hobby venlige 
maskiner der kan laves for under 10.000 kr.

3 axis cnc maskiner kan færre ting end en 5 
axis maskiner og er derfor billigere. 

cnc bror hoveder 

cnc maskiner kan lave halvtone kunst,
huse, støbe forme, stole og andre møbler.
Dette er dog ikke det hele, men det burde 
give en ide om potentialet. 

cnc borer34  2 træ tandhjul ud

3 axis cnc

5 axis cnc

æg der ingraveres

5 axis cnc water jet cutter
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I dag lever vi en verden hvor maskiner kan gøre 
størstedelen af arbejdet uden problemer 

Stol:  https://www.youtube.com/watch?v=f-WIeiTDWaQ

Hus:  https://acmeindustrialthinking.wordpress.
com/2010/10/01/cncs-housing-the%C2%A0homeless/

Kunst:  https://www.youtube.com/watch?v=kiocDDLBIk4
https://www.youtube.com/watch?v=jqksgmyWI3k

Træ tandhjul:  https://www.youtube.com/watch?v=vJGZEUj-
GnRE 

Video om automatisering:  https://www.youtube.com/
watch?v=7Pq-S557XQU

Husets del består af
lamineret krysfiner der er 
bliver skåret til med en 3 
axis cnc maskine.
Huset er samlet af menne-
sker med gummi hammer,
hvilket gør at selv folk uden 
en udannelse inden for kon-
struktion kan samle et 
moderne hus uden større 
udfordringer. 

Denne stol er også lavet med 
lamineret krysfiner den har 
flere kerf cut hvilket giver 
stolen en mere rund form.

En cnc maskine kan gøre 
arbejde der er nemt eller 
svært, hvilket betyder at de 
fleste arbejdere kan erstattes 
med nogle maskiner.
Forestil dig en verden, hvor 
robotter og computere vil 
gøre arbejde overflødigt, 
hvad vil du så lave i din 
fritid?
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Kristendom 
I denne artikel vil der blive fortalt om religionen Kristendom.
Religionen Kristendom blev stiftet 
af Jesus for omkring 2000 år siden. 

Jesus ofrede sig
Jesus er, i følge kristendommen, guds 
søn. 
Hans liv er beskrevet af forskellige 
evangelister (skrivere).  
Det menes, at Jesus blev født julenat, 
som er natten mellem den 24 og 25 
december, en stald i byen Betlehem, 
af Jomfru Maria.
I nærheden af stalden lå nogle hyrder 
og holdt vagt over deres dyr. 
Pludselig blev himlen over dem  
oplyst af engle, som fortalte, at en 
frelser var født. 
Da englene var væk, gik hyrderne til 
Bethlehem for at finde barnet. 
Der var også nogle stjernetydere på 
vandring, som fik nyheden om det 
særlige barn og kom med guld og 
røgelse som gaver til den lille Jesus. 

Tre skikkelser
I Kristendommen har Gud tre  
skikkelser. Det kaldes Treenigheden
Selve Gud
Jesus, som er ham selv i menneske-
skikkelse i form af hans søn 
Helligånden, som er Guds ånd, der 
efter Jesus”s død, fløj rundt og  
udbredte det kristne budskab. 

Højtider i Kristendommen 
En del af højtiderne i Kristendom-
men er baseret på hændelser i 
biblen. 

 I julen har Jesus fødselsdag
Juleaften holdes den 24 december for 
at fejre Jesus”s fødselsdag. 
Men faktisk blev Jesus først født efter 
klokken 00.00 juleaftens nat. Altså 
den 25 december.
En af grundene til at man fejrer ham 
dagen før, stammer fra en tradition og 
vane fra kirkefester i gammel tid, hvor 
man vågnede natten før festen for at 
forberede sig åndeligt på begivenhe-
den.
En typisk dansk juleaften kan bestå af  
god mad, dans om et juletræ 
og julegaveuddeling til hinanden.
Juletræet stammer oprindeligt fra 
Tyskland, men kom til Danmark i år 
1808. Det symboliserer håb om livets 
genopstandelse efter vinteren. 
Julegaver er et symbol på de barsels-
gaver, som Jesus fik, da han blev  født.
På juleaften er det desuden heller ikke 
ualmindeligt at tage til julegudstjene-
ste i kirken, hvor man hører historien 
om Jesus”s fødsel (juleevangeliet).    

Denne lovovertrædelse kunne nemlig 
straffes med døden. Deres plan var at 
få ham korsfæstet. 

Da Jesus var omkring de 30 år,  
begyndte han at udbrede den kristne 
tros budskab i offentligheden.
Budskabet lød, at man skal elske sin næ-
ste/sine nærmeste som sig selv, og at man 
skal elske Gud af hele sit hjerte.  
Han fik også samlet sig en flok discip-
le (tilhængere). 
Ved påsketid, da han var omkring 33 
år, red Jesus ind i byen, Jerusalem, på 
et æsel.
Her var der mange mennesker, der 
hyldede ham og betragtede ham som 
en konge.

Men ikke alle havde den mening. 
De jødiske religiøse ledere ville gerne 
skaffe ham af vejen og besluttede at 
anklage ham for at være falsk Messias 
- falsk frelser. 

    Jesus Helligånden

  Gud 

Treenighedssymbol

Jesus vidste godt, hvad der ville ske 
og ved deres sidste måltid sammen, 
fortalte han sine disciple om en ny 
pagt (aftale). 

Pagten gik ud på, at han skulle tage 
smerten og pinen for alle menneskers 
ugerninger på sig. 

Man kan sige, at han skulle tage 
straffen for dem og dø. Han lod sig 
beskylde for den falske kongetitel 
og korsfæste. Korsfæstelsen skete 
påskeaften. 

Tre dage efter han døde genopstod 
Jesus og blev så på jorden i 40 dage. 
Efter dette steg han til himmels. 

Korsfæstelse er en 
dødstrafform, hvor 
man får sømmet 
hænder og fødder 
fast på et kors og 
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Kristne hovedretninger

Dette er Paven i dag
Pave Frans 

Katolikker beder om tilgivelse
Den katolske retning har meget fokus 
på Jesus”s discipel, Peter.
Ifølge troen gav Jesus Peter nøglen til 
himlen. 

Der blev bygget en kirke i Rom, hvor 
Peter var biskop indtil sin død. Den 
hedder Peters Kirken.  Peter udpe-
gede sin efterfølger, som udpegede 
sin efterfølger, og sådan er det fortsat 
indtil i dag.  
Disse efterfølgere (biskopper) kaldes 
Paver.
Ordet Pave kommer af det latinske 
ord papa, som betyder far.

Ortodokse blev udstødt
Der er mange kirker, som udgør den 
Ortodokse kristendom. 

Fælles for dem er, at de blev dannet 
på ca. det samme historieske tids-
punkt.

Historien bag De Ortodokse kirker

I år 395 blev Rom opdelt i to: Det 
Vestromerske Rige og Det Østromer-
ske Rige.

Det Vestromerske Rige var hovedsta-
den (med Peters kirken og Paven i) 

Paven mente, at de Østromerske  kir-
ker var underlagt hans magt. Det var 
de Østromerske kirker ikke enige i. I 
år 1054 smed Paven så Østkirkerne 
ud af kirkefællesskabet.

De ortodokse kirker er altså de kirker, 
som blev smidt ud af Vestkirkernes 
fællesskab. Ordet ”Ortodoks” betyder 
”ret troende og ret tilbedende” på 
græsk. Som Ortodoks kristen tror 
man på, at gud blev til et menneske, i 
form af Jesus, for at gøre alle menne-
sker guddommelige. 

Det, med at alle mennesker, kan blive 
guddommelige, afspejler navnet på 
den ortodoks-kristne kirke. 

De kalder deres kirke ”Himlen på 
jorden”.

I Påsken døde Jesus 
Påsken var der, hvor Jesus døde og 
genopstod. Det var faktisk allerede 
en jødisk højtid, inden at den blev 
Kristen. For jøderne er det en takke-
fest, hvor man ofrer et lam. Dels for 
at takke Gud og dels for at sikre, at 
produktionen af deres dyr gik godt. 

Da Jesus red ind i Jerusalem, og de 
sidste begivenheder i hans liv skete, 
(det sidste måltid med disciplene og 
korsfæstelsen), var jøderne netop i 
gang med sådan en takkefest.

Det er derfor at denne (kristne) høj-
tid hedder Påske. 

Påsken i dag har symboler
Påsken i dag er ofte forbundet med 
påskeæg og påskeliljer.  
Ægget, som bliver til en lille kylling, 
er et symbol på nyt liv, og liljen, som 
vokser op efter vinteren, er et symbol 
på genfødsel - ligesom at Jesus gen-
opstår fra de døde.

Pinsen gør budskabet mangfol-
digt
Ordet pinse stammer fra det græske 
ord ’pentecoste’ , som betyder 50. 
Pinsen er nemlig halvtreds dage efter 
Påsken. 

Det, som skete, var at Jesus”s disciple 
var samlet i Jerusalem. De havde fået 
til opgave at gå ud i verden og udbre-
de det kristne budskab. Den opgave 
var de dog ikke sikre på, at de kunne 
klare. Men så kom Helligånden og 
gav dem hver i sær ”tunger af ild”, 
som det hedder, så de kunne fortælle 
om budskabet på forskellige sprog 
(en talte græsk, en anden engelsk 
og en tredje dansk osv.)

Den katolske tro bygger på, at man 
kan søge tilgivelse for sine ugernin-
ger ved gud, så man ikke kommer så 
lang tid i skærsilden, når man dør. 
Skærsilden er et sted hvor man pines 
og plages, så ens sjæl kan blive renset. 

Tilgivelsen kunne f.eks. ske ved at be-
tale sig fra ugerningerne via det man 
kalder Afladsbreve (som dog er af-
skaffet i dag) eller ved at fortælle dem 
til en præst, imens at man sidder i, 
det man kalder, en skriftestol - en stol 
inde i en lille boks, hvor  præsten kan 
sidde og lytte til en fra en lille boks 
ved siden af.

Dette er en skriftestol 

Dette er et billede af en ortodoks-kri-
sten kirke

Protestanter gør oprør
Den Protestantiske kristne trosret-
ning blev stiftet af Martin Luther 
og blev et opgør med Den katolske 
kristendom. 

Troen bygger på, at vi alle, i bund og 
grund, er fejlbarlige og at man skal 
anerkende det og ikke bare betale sig 
fra de ”forkerte” ting, man laver,

som man kunne som katolik
fortsættes næste side...



Portræt af Martin Luther

Førhen havde biblen kun været på 
Latin, men Luther ville have, at  
den skulle oversættes til alle de  
forskellige folkesprog, sådan at 
almindelige mennesker også kunne 
forstå den. 

Kristendom og Jødedom
Kristendommen er en forlængelse af 
jødedommen, og de første kristne var 
faktisk jøder. 
Da Jesus blev født, sagde man, at han 
var jødernes konge. 
Men Jesus førte sig jo ikke frem som 
en ”konge” med guldklæder og fin 
hestevogn.   
Han var tværtimod meget ydmyg, da 
han kom ridende på sit æsel.
Det var ikke, hvad jøderne havde 
regnet med.  
Jøderne betragter derfor ikke Jesus 
som Guds søn og verdens frelser, 
men opfatter ham i stedet som en 
stor profet.

Dette var en artikel om religionen Kristendom. 
Jeg håber, at i har lært noget nyt om forskellige religioner i denne 
artikelserie.

Martin Luther
Matin Luther var munk og professer i  
teologi (præstestudie) i Tyskland.  
I første omgang var Luthers hensigt 
blot at diskutere den katolske kirkes 
principper, men i år 1517 lagde han 
sig for alvor op mod den. 
Gennem sine studier faldt han 
specielt over ét af disciplen Pau-
lus”s breve, hvor der stod ” For i det 
(evangeliet/biblen) åbenbares Guds 
retfærdighed af tro til tro”
Luther mente altså, at man kunne 
blive frelst bare ved at høre om Gud 
gennem bibelske tekster.  

I Den Danske Folkekirke dyrker man 
Kristendommen ud fra Luthers  
principper, og det har man gjort 
siden år 1536. 

Jødedom 

Kristendom
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Kærlighedsfilm med 
interessant fokus

F
 
ilmen, Mozart and the Whale er instrueret af  

            den norske instruktør Peter Næss. Den hand-
ler om to modsætninger, som mødes.  
Donald Morton (Josh Hartnett) har autisme og er 
afhængig af struktur. Han er også glad for fugle og er 
et talgeni.   
Isabelle Sorenson (Radha Mitchell) har ADHD, er 
flyvsk og meget lattermild. 
De to mødes tilfældigt i en gruppe for psykisk  
sårbare, som Donald leder og får hurtigt interesse 
hinanden. Men kærligheden er lunefuld, især når 
man er meget forskellige. 
Hvad gør man  f.eks. hvis man i sin lejlighed har et 

særligt system, for hvor alle ens ting skal ligge,  og 
at hende den udkårne ”ødelægger det” i et forsøg 
pa”rydde op”? Eller hvis man fortæller sin udkårne, 
”at man elsker ham” og at han har svært ved at svare? 
Det er nogle af de problematikker, som bliver skildret 
i filmen og gør den lidt utraditionel, for det er jo ikke 
et hvilket som helst par, vi følger.  
Men uanset hvem man er, overvinder kærligheden, 
som regel alt. 
Jeg synes, at filmen er rigtig sød, og det er dejligt at se 
at vores hovedpersoner prøver det bedste de kan, for 
at få forholdet til at fungere.
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Jul 3 Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: WRD.30.1.1.da www.gratisskole.dk

Find 40 ord som ofte benyttes i forbindelse med julen.
Ordene kan stå i alle retninger.

M O E L Æ C Q C Z E N S U O Ø P X Y Å I
M G S A B N I W G C F L Æ S K E S T E G
D U S P E Q Å G G Ø L G X Y E F J K Æ U
T A I D K R Y B B E S P I L D A S M R I
R F N L Z H H R L Å K D Ø R M G R A T R
O R I S E N G R Ø D O K B E U P S N E L
K C K E P G J U L E M A N D K O U D L A
E K K N A M N X H R H S S N R G N E U N
L I L R B D V A J V U T G E Æ A A L J D
U G K E A D V D V S J E T L M J P G I E
J I L J J V S E E E V A Q A M U I A K M
Q U Æ T U N L J N K N Y L K E L C V S L
N Æ L S K X E E R T O A B H R E R E A A
D Ø N E G Å S R N X S R O S H F A T U S
Å L X J M T Ø P J I T K A N U R M R Q M
C U I L E Æ Å I R H S Ø R T S O G E Z N
R Y D S N E R Å G N A S F A I K R J F X
R E D N E L A K J Ø T Q E Æ N O A H T U
K B E V K I R S E B Æ R S O V S N N V K
R T O T D L W W L U C I A O P T O G D F

ADVENTSKRANS GUDSTJENESTE JULEMAND KRYBBESPIL RISALAMANDE

AND GUIRLANDE JULEMÆRKE KRÆMMERHUS RISENGRØD

DANS GÅS JULETRÆ LUCIAOPTOG RØDKÅL

DEKORATION HJERTE KALENDER MANDELGAVE SALME

EVANGELIUM HYGGE KALENDERLYS MARCIPAN SANG

FLÆSKESTEG JESUS KIRSEBÆRSOVS NISSE SILD

GLØGG JULEFROKOST KLEJNER NØD SNE

GRAN JULEKORT KRAVLENISSE RENSDYR STJERNE
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Jule Skabeloner
I denne avis er der 2 ark med julepynt. 1 med julestjerner og et med jule-
hjerter. Klip dem ud og samle dem som vist på billederne. 

Klip julestjernerne ud efter stregerne og sæt dem ind 
i hinanden som på billedet. Sæt en snor i og hæng 
det på juletræet eller som pynt i vinduet. 

Klip julehjerterne ud og flet dem sammen som vist 
på billederne. Klip også hanken ud og lim den på.

Lavet af Michael R.



PGUpress i luften!
Vi er her på Medielinjen stolte af endelig at kunne 

præsentere onlineversionen af Smøren på  
webadressen pgupress.dk  

På sitet kan man finde dugfriske nyhed-
er, opskrifter, gallerier, baggrundsartikler, 
video, medierelaterede tutorials og meget,  
meget mere. 
Hvor vi i den trykte udgave koncentrerer os 
mest om PGU-relateret stof, vil vi med mere 
bredt stof prøve at nå ud til et lidt større 
publikum med PGUpress. 
Vi følger det daglige nyhedsflow i de lands-
dækkende medier og bestræber os på, at 
indholdet på PGUpress bliver opdateret 

mindst en gang dagligt, med relevante  
nyheder målrettet unge.
Sitet er, hvad vi her på Medielinjen kalder 
i en “Public Beta Version”, og vi er ikke 
helt på plads endnu. I nærmeste fremtid 
vil der blive tilknyttet en Facebookside til 
PGUpress. Vi håber, I vil hjælpe os med at 
komme ud over rampen, ved at gå ind og 
give os et “Like”, når den tid kommer. 
God fornøjelse med PGUpress
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PGU Rosenholm 
Banevej 2, 8543 Hornslet 
tlf. 86 99 56 00 www.pgu.dk 

Torsdag 1.
Fredag 2.
Lørdag 3.
Søndag 4.
Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7. Sara Rasmussen 26 år
Torsdag 8.
Fredag 9. Louise Eskildsen 23 år
Lørdag 10.
Søndag 11.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16. Martin Øksnebjerg 19 år
Lørdag 17.
Søndag 18.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23. Martin Wadland Sørensen  

23 år
Lørdag 24.
Søndag 25.
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.
Lørdag 31.

31.

Mortensaften på Toftevej.

Mortensaften på Skovvej.

Vi kunne desværre ikke få 
plads til billederne fra  
mortensaften inde i Smøren,  
så nu får I dem på bagsiden i 
stedet :-)

Mortensaften på Borupvej.


