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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

:-)

Januar 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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Vinder af julemandskonkurrencen

Vi ser frem til det nye år...
I de seneste 11 numre af “Smøren” har i kunne følge årets 
begivenheder - store som små i PGU regi. Tak til alle unge 
som “gamle” i PGU som har været med til at give os masser af 
stof til “Smøren”. Vi er glade for at i vil stille op til interveiw og 
åndssvage spørgsmål, hver gang vi dukker op... Bladet er nu 
blevet suppleret af PGUpress.dk samt facebook side. Tjek den 
gerne ud og del den med din famile og venner, som kan have 
interesse i at følge med i hvad der rører sig.. :-)
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Hvis i gættede med i ”jule-
mandskonkurrence” var i med 
i lodtrækningen om en gave.

Den heldige vinder bliver  
annonceret på PGUpress.dk

Tjek den ud og se om du 
er den heldige vinder!
Glædelig jul og godt nytår 
til alle.
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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! 

HUMOR ELLER FORNÆRMELSE!
Elev laver side om sort humor i smøren, hvor 
Danny er tilskuer.
Thomas faglærer: Ahhhh jeg synes den er 
lidt for grov, om en af de jokes, der var  
skrevet.
Mads : Der er da ingen normale mennesker 
der bliver stødt.
Danny til Mads: Skal du kalde mig normal, NU 
er jeg fornærmet.

BLEV JONNA BORTFØRT AF 
RUMVÆSNER?

Borupvej var på julegave indkøb i Randers 
Storcenter. Jonna var på et tidspunkt væk i 
meget lang tid, og vi havde ikke hørt livstegn 
fra hende siden hun ”forsvandt”.
Sannie og Marie sad på en bænk og snakkede 
om, at de var utålmodige og trætte af at 
vente på Jonna, der bare blev væk i en 
eller anden butik. Marie blev så utålmodig, at 
hun besluttede sig for at sende denne sms til 
hende:

UDE ELLER HJEMME?
Louise fra gartneriet fortæller om at hun er 
flyttet hen i nærheden af Storcenter Nord 
i Århus. Michael spørger med det samme på 
hvilken side af Ringvejen det er hun bor. Da 
det åbenbart, ifølge Michaels far, er yderst 
afgørende... han siger ”hvis man bor på den 
forkerte side af Ringvejen får man hjemve”! 
:-)

Rigtig sideForkerte side
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Jonna svarede dog ikke på sms’en, og 
spørgsmålet er derfor stadig ubesvaret. Så 
det kan ikke udelukkes, at hun i virkeligheden 
er blevet bortført af rumvæsner...

DU BLIVER HVAD DU  
TÆNKER!

Nicolai på medie læser citatet “du bliver 
hvad du tænker” Neeej, udbryder Nicolai. 
Jeg vil ikke være en kage!!! 
Du kunne ellers blive en lækker kage  
Nicolai :-)



Ja, tak til mandler  
og slikkepinde og  
nej tak til billeder  
og gran!
Der var julemarked i Ree Park,  
weekenden den 9. - 10. December. 
Gartneriet og Medie havde en salgs-
bod med værkstedernes produkter, 
gran, dekorationer, pynteting, billeder 
og trævarer fra træværkstedet. Der 
var gratis adgang for alle i parken, så 
der var rigtigt mange besøgende. 

Det var især familier med 
børn som var rundt og 
kigge på dyrene og få en 
tur i det flotte tog. PGUs 
stande var lige uden for 
stationshallen så trafikken 
var stor af forbipasserende 
som skulle af og på toget…
Dog var salget mildest 
talt dårligt hos os - meget 

bedre gik det hos vores 
”nabo-boder” som solgte 
brændte mandler og slik-
kepinde. Misundeligt kunne 
vi bare stå og kigge på 
deres lange kø af kunder – 
mens vi overvejede mulig-
heden for nyt værksted til 
PGU med speciale i slik og 
mandler :-)

Læs mere på 

Louise og Michael 
havde vagten om 
lørdagen og Isabella 
om søndagen. Vejret 
var heldigvis okay og 
vi var klædt godt på 
- det var super hygge-
ligt men også en lang 
arbejdsdag.
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Læs mere p
å 

reepark.dk
Ree Park Safari slår dørene op til jul på Central Station. Vi har pyntet op til en 

rigtig amerikansk jul. Juletræet er pyntet, lysene tændt og duften af kager, gløgg, 

varm kakao og kaffe, blandet med dampen fra Black Beauty sætter dig med 

garanti i julestemning. Og så kigger julemanden selvfølgelig forbi ...

• ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 10-16*

• AMERIKA EXPRESSEN KØRER HELE DAGEN

• BUTIKKEN HOLDER ÅBENT

• KAMELRIDNING OG SAFARITURE (AFHÆNGIG AF VEJRET)

JUL PÅ CENTRAL STATION

26.-27. november, 3.-4. og 10.-11. december

GRATIS 
ADGANG 

ALLE DAGE

*Vejret afgør, hvilke dele af parken, der er tilgængelig.
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Nye ansigter i PGU
Præsentation af de unge og ”gamle” som er startet i PGU siden sommer!

Yasmine Yun Tranholm 
Winther
Arbejder på Kantinen og 
bor på Borupvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. jeg elsker naturen 
2. jeg kan godt lide dyr
3.   jeg er en god kammerart 

og er meget gavmild

Bastian Wedel Carlsen
Arbejder på Træværkstedet 
og bor på Banevej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. god til at spille fodbold 
2. god til at bage 
3. lækkert hår 

Ulf Baarsgaard Hansen
Arbejder på Træværkstedet 
og bor på Ebeltoftvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. ser godt ud 
2. har en masse fritid
3. kan godt lide at køre bil 

Cecilie Kjellerup 
Andersen
Arbejder på Gartneriet og 
bor på Hornbjergvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. mærklig humor 
2. elsker fodbold 
3. hader hockey 

Stephan Wagner  
Lauridsen
Arbejder på Gartneriet og 
bor på Ebeltoftvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1.   at være sammen med 

venner
2. jeg er glad 
3.   være sammen med 

kæresten 

Stefanie Rosted  
Sørensen 
Arbejder på Træværkstedet 
og bor på Stationsvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1.
2.
3.

Daniel Larsen
Arbejder på Træværkstedet 
og bor på Hornbjergvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. vennerne
2. fester 
3. piger

Filip Vernegaard Hansen 
Arbejder på Medie og bor 
påToftevej
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. kan godt lide at lave mad 
2. jeg er en gamer 
3. jeg er osse youtuber 

Charlotte Pindstrup
I praktik hos ØKOurt på Gartneriet og bor på kollege i Grenå
Nævn 3 ting du synes vi skal vide om dig?
1. jeg er god til at synge 
2. jeg er god til at tegne 
3. jeg er gavmild 
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Isabella Sia Tingsfeldt 
Ringling
Arbejder på Gartneriet og 
bor på Skovvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. jeg er autist
2. jeg elsker at læse
3.   jeg er meget familie 

orienteret 

Michael Hvidtfeldt  
Kattrup 
Arbejder på Medie og bor 
på Banevej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. kan godt lide at game 
2. kan godt lide idræt 
3.   kan godt lide at være 

sammen med mine  
venner 

Monika Tegewaldt  
Pedersen
Arbejder på Gartneriet og 
bor på Hornbjergvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. meget tør humor
2. meget træt 
3. klager rigtig meget

Mads Mathiasen
Arbejder på Træværkstedet 
og bor i Knebel.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1.  jeg er snart udlært tøm-

rer :-) 
2.   jeg er kongen af  

Danmark 
3.   kommer altid 2 min for 

sent og ikke mere

Martin Øksnebjerg
Arbejder på Medie og bor 
på Hornbjergvej.
Nævn 3 ting de synes vi 
skal vide om dig?
1. jeg er meget opfindsom
2.  jeg interesserer mig for 

design 
3.   jeg kan godt lide katte

Sarah Elisabeth  
Boelskifte
Arbejder på Medie og bor 
på Stationsvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. shorty
2. 3D interesseret.
3. competativ gamer. 

Jesper Udengaard
Er i praktik på Katinen og 
bor i Alpedalen.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1. jeg er gamer
2.  kan godt lide at lave mad
3.  har lige taget en test og 

fundet ud af at jeg er 
socialist 

Jesper
Arbejder på Ebeltoftvej (vejleder) og bor i Mørke
Nævn 3 ting du synes vi skal vide om dig?
1. var ved frisør for første gang i 16 år i uge 46, dog ikke med håret men med skægget 
2. har meget sort humor
3. er meget glemsom 

Stefan Dahl Hansen 
Arbejder på Gartneriet og 
bor på Ebeltoftvej.
Nævn 3 ting du synes vi 
skal vide om dig?
1.
2.
3.
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ROBOTTER VIL
SKABE EN NY VERDEN 

Fra produktion til dekonstruktion og 
transport er der industrielle maskiner
og robotter, der er konstant i drift.

Disse maskiner er, hvad der gør den moderne 
verden mulig, og de bliver forbedret og mere 
udbredt selv uden for de tradionelle områder. 

I dag kan folk købe maskiner, der kan gøre 
tøj, tallerkner, gulve og andre ting rene.
Andre maskiner kan bruges i et køkken til at 
lave mad såsom en robot kok.

Der kommer sandsynligvis også snart en 
hjemmehjælper-robot, der kan tage sig  af 
rengøring og påminde folk om ting. 
Det vil gøre, at folk vil have mere fritid.

Dog kan der opstå problemer med 
robotter i fremtiden.
Omkring 30-45% af alt arbejde vil kunne 
gøres af robotter uden hjælp af mennesker.

De vil kunne gøre arbejde og opgaver
hurtigere, billigere, lettere og mere sikkert 
end mennesker.

Robotter kan tilberede mad af høj kvalitet, og snart vil du kunne købe en robot for omkring 
det samme som et nomalt køkken.
     Se dem i aktion     http://bit.ly/1S92W94             http://bit.ly/2hIyBA3



En dag vil der også være tænkende maskiner, 
der kan løse problemer og gøre ting bedre 
end mennesker.
Dette ville også gøre, at vi stort set ikke vil 
have nogen form for opgaver at håndtere, 
fordi der ikke vil være behov for det.
Håbet er, at de største problemer vil blive løst 
med maskiner og robotter såsom: Ligestilling, 
sygdom, alderdom og miljøproblemer.

Sawyer er en robot, der nemt kan
overtage let krævende manuelt arbejde.
Den kræver nemlig ikke programering, 
men lærer af operatørens bevægelse.

Se robotten Sawyer i arbejde her:
http://bit.ly/2hpXkJT
http://bit.ly/2gVmW0z
http://bit.ly/2gCC9I5

”Alt vil gå helt 
fint og folk vil 
have det gode 
liv fri for
arbejde.”
-Martin

Robotter som Baxter er i stand til at arbejde 
nonstop, og andre robotter kan arbejde med 
farlige ting så som radioaktive materialer.
Der er også robotter, der kan håndtere 
information i ekstrem store mængder, som
eksempelvis dem Google bruger til at finde 
ud af hvilke reklamer, de vil vise dig.

Se et bud på hvordan arbejdsmarkedet kan 
komme til at se ud i fremtiden.
http://bit.ly/1mITYwo
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Jesper er i praktik på 
kantinn, de er meget glade 
for ham og  håber at han 
kan blive ansat i Fleksjob.

Der er blevet lavet julemad 
på kantinen i December, her 
ser vi noget af hvad de kan 
lave.

Deres julefrokost blev holdt 
på Cafe Campus

Der er blevet lavet 
diverse juleartikler 
til salg de sidste par 

måneder på medielinjen. 

Desuden er der blevet klippet 
en del film som man kan finde 

på www.pgupress.dk

Lageret er blevet ryddet godt og grundigt 
op, således at der kan oprettes et decideret 
klipperum.
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Bofællesskaberne i 
Mørke er blevet op-
dateret; de har fået nye 
røgalarmer og LED-lys.

Desuden er der blevet 
produceret en ordentlig 
portion flotte skærebræd-
der, nogen af dem med 
unikke motiver.

Gartneriet har solgt Økologiske juletræer og diverse farves-trålende dekorationer. 
Salget kunne være gået bedre 
De sælger uventet mange kål-stokke :)
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Kan du gætte de 2 film ”citaterne” på plakaterne er lavet efter?
Hvilken dansk film med bl.a Nikolaj Lie Kaas? Hvilken amerikansk film med Bruce Willis?
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Januar:
Onsdag d. 4. Nytårstaffel tilmeldin til Sofie
Onsdag d. 11. Brænd julefedtet af (Lasse )
Onsdag d. 18. Sangaften ( Lene )
Lørdag d. 21. Svømme hallen / 
gossererbadet i Aarhus tilmelding til Michael 
afgang fra stationen kl. 9 pris 50 kr. husk 
penge til frokost

Februar:
Onsdag d. 1. Klub aften Christian. 
Onsdag d. 8. Kombi bio (Alle for tre)  
Tilmelding Henrik pris 50 kr. mødes. Tids-
punkt oplyses senere
Onsdag d. 15. Mad aften
(sammenskudsgilde) alle tager lidt med hver. 
Vi starter kl. 18.
Onsdag d. 22. Fastelavn med UFL 
Grenaa tilmelding Henrik. Kom gerne 
udklædt.

Marts

Onsdag d. 1. Banko (Sofie og Lene) husk 
penge til lotteri i pausen (Lasse) 
Lørdag d. 4. Randers Storcenter tilmelding 
Christian afgang fra stationen kl. 10
Onsdag d. 8. Generalforsamling alle skal 
komme ( bestyrelsen ) 
Onsdag d. 15. Drenge/pige aften ( Sofie og 
Michael ) 
Onsdag d. 22. Klub aften (Lene)
Lørdag d. 25: Museum Silkeborg. Tilmelding 
til Christian pris 50 kr. afgang fra stationen 
kl. 10.  

Info:
Obs. kontingent 1. halvår 2017 betaling 200 
kr. til august betaling kan ske i klubben eller 
bank overførelse på konto Reg. 2709 Konto. 
5364157705. Husk at oplyse navn ved bank 
overførelse. Sidste frist for betaling er 1. 
måned efter første batalings dato.

Når der står tilmelding, skal man tilmelde sig 
senest en uge før. Tilmeldingen er bindene, 
Bliver man syg eller på andre måder 
forhindret i at komme, skal man huske at 
ringe til den der står for aktiviteten.
 

UFL Rosenholm

Info:
Melder man fra senere end 5 dage før 
sidste tilmeldingsfrist, skal man alligevel 
betale aktivitetens egen betaling.

Bestyrelsen : Lasse 20 73 45 07
Henrik T.J. 22 47 92 77
Christian 22 32 67 01
Michael H.C. 51 80 10 94
Sofie 60 76 86 22
Lene 40 58 64 22 Suppleant
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Stationsvej har været i Århus for at shoppe lidt og 
forhåbentlig finde nogle julegave ideer. Efter en 
hård omgang shopping i Bruuns Galleri var det tid 
til at få noget lækkert at spise, heldigvis havde 
vejlederen Jannie bestilt bord på Karma. Det var 
den perfekte måde at afslutte dagen på. 

Stationsvej på Shoppetur

Her er et billede med Jannie og Tina. Væggen bag 
dem har meget god belysning, så det ser ud som 
om der er et blændende skær bag ved dem.

På venstre hånd kan i se en dejlig sandwich med 
pomfritter og noget bearnaise sauce.

Til højre kan i se en lækker tallerken med svampe 
og gorgonzola sauce lasagne, jeg kan forsikre jer 
om at den var meget lækker.

Til venstre igen kan i se en fantastisk ret 
bestående af brød og lidt krydret og pasta.

Det sidste billede til højre i hjørnet er af 
Stefanie, Tina og Sarah som lige havde lyst til at 
afslutte dagen med en klassisk selfie. Ved ikke med 
jer, men jeg synes i hvert faldt at det lyder som 
noget man kunne prøve selv.

Skrevet af Danny



Aktiviteter  uden for PGU

Lørdag d. 10 dec. var nogle PGUer ude at spise i Århus, 
turen var arrangeret mellem nogle PGUer, altså venner, 
hvor man kunne tage plus en gæst med, det endte med 
at vi blev syv der tog af sted. 
Restauranten vi spiste på hedder Soya 2, det er et af de 
mest populære sushi steder i Århus. På billedet øverst i 
venstre hjørne ser man Tina sidde med en lækker ret af 
indbagte rejer m. et glas vodka mix. Stefanie sidder  
med den samme drik og nydder en udsøgt indbagt  
kylling, overfor dem sidder Kirstine med nogle tallerke-
ner af smagfulde stykker sushi. Restauranten har et 
bånd kørerne gennem stedet med små tallerkener med 
et eller to stykker sushi på, dvs. en buffet.

Nogle gange arrangerer unge i PGU 
selv nogle aktiviteter uden PGUs 
opfordring. Det kan være at tage ud 
at spise eller at tage i biffen - bare 
noget som man har lyst til. Det kan 
være sammen med dem man  
kender, andre gange kan det være 
man laver en generel invitation til 
alle på facebook eller noget i den  
stil - det bestemmer du selv.
 

!!

Jeg fik selv en omgang 
Running sushi som man 
kalder det, det var meget 
varieret med hvad man kunne 
vælge af mad. Det er jo ikke 
kun fisk man kan lave sushi 
af, noget som de fleste folk 
enten glemmer eller ikke ved. 
Men den der smagte bedst 
ifølge min mening var en 
kaldet grillet lakse nigiri. 15

Skrevet af Danny



Her er en liste med 8 almindelige drømmesymboler i tilfældig rækkefølge. 

1. Bad: At bade har i mange kulturer en symbolsk 
betydning. At bade i klart vand kan betyde, at der 
er hændelser du vil se frugten af helt klart. Idet 
vand jo refererer til vores følelsesliv, er det nær-
liggende at se på vandet. Hvis du badede i meget 
varmt vand, kan det indikere at du længes efter  
fysisk kontakt med et andet menneske. Hvis  
vandet var grumset og uklart, kan det symbolisere, 
at dine følelser ikke rigtig kan finde sin rette hylde 
- at der er for meget ”mudder” omkring dig, til at 
du kan se klart.

4. Eksplosion: Drømmen kunne antyde at du 
holder dine følelser tilbage – særligt vrede følelser. 
men det kan også handle om følelser af kærlighed 
som du i dit daglige liv har svært ved at udtrykke. 
Se på hvad det er der eksploderer i drømmen. 
Hvis du alt for længe har lagt låg på dine følelser 
kan det føre til en eksplosion. Men se nærmere 
på hvordan du handlede i drømmen. Drømmer 
du om bekymringer i forbindelse med atomvåben 
og oprustninger, drejer drømmen sig formentlig 
om en ekstensiel angst du bør se nærmere på. Din 
frygt for katastrofer i verden forårsaget af krig, kan 
påvirke dig meget, og du bør undersøge om du har 
tendens til at overtage alle andres problemer i dit 
vågne liv. Mærk følelsen når du vågner.

3. Haj: Drømme om hajer kan være et positivt 
budskab. Hvis du i drømmen slipper væk fra hajen, 
betyder det at du med nød og næppe slipper ud af 
en alvorlig psykisk lidelse. Da hajen lever i vandet, 
drejer det sig om dit ubevidste og ofte følelsesliv. 
Og da hajen er et farefuldt dyr, viser det at der er 
farefulde følelser på vej i dit ubevidste, som du må 
se om du kan få fat i. Hvis hajen nåede at bide  
dig, eller sluge dig, betyder det at der visse sider af 
din krop der trænger til nænsomhed, på de  
pågældende steder hajen fik fat, og hvis hajen  
sluger dig, hentyder drømmen til at dit følelsesliv 
ikke rigtig har fodfæste for tiden, det sluger dig og 
du når ikke at opleve den fordybelse der skal til, 
for en balance og harmoni opnås.

2. Brev: Et brev symboliserer en hilsen, eller et 
budskab. I hvert fald er der nogen der tænker på 
dig hvis du modtager et brev. Se på hvem brevet er 
fra og indholdet i brevet. Blev du glad for brevet? 
Det er også vigtigt at se på hvilket forhold du har 
til afsenderen. Budskabet i brevet er vigtigt at finde 
og din holdning til afsenderen kan kæde dig i 
forbindelse med drømmesymbolets betydning.  
Er du selv brevskriveren, symboliserer dette, at du 
har noget på hjertet som du har brug for at  
komme af med. Se igen på hvem du skriver til, og 
hvad temaet i brevet handler om. Det interessante 
er, hvad budskabet i brevet er. 
Hvis du valgte ikke at læse brevet, symboliserer 
drømmen, at der er noget i dit vågne liv du ikke 
vil se på, og din underbevidsthed forsøger her at 
fortælle dig at det er vigtigt for dig, at du forholder 
dig til dit liv og ser tingene i øjnene.
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Fakiren fra Bilbao anmeldelse

SPOILER ALARM! 
Denne artikel indeholder spoilers fra filmen ”Fakiren fra Bilbao” og teaterstykket. Læsning er på eget 
ansvar :-)

Torsdag d. 1. december var Toftevej og Borupvej på tur i Aarhus Teater for at se forestillingen ”Fakiren 
fra Bilbao”
Jeg havde set filmen mange gange da jeg var lille og kan stadig de fleste replikker, så jeg var ret skeptisk 
overfor det i starten. Jeg hader, når folk laver om på handlinger i film og bøger. I starten synes jeg det 
var lidt plat og langtrukkent, men efterhånden som forestilingen spillede, endte det alligevel med at 
blive rigtig godt. Jeg synes de havde ændret historien på en sjov måde og jeg flækkede af grin flere 
gange. Skuespillerne var også meget dygtige. De havde lavet nogle fede effekter og kulisser. Jeg var 
imponeret over måden de havde sat kulisserne op på. Det lignede meget de originale kulisser fra 
filmen, men alligevel kunne man godt se, at de havde pillet lidt ved det. Jeg kunne også godt lide må-
den, de havde ændret intro-melodien på. Jeg synes dog det var lidt synd, at de havde ændret nogle af 
hovedpersonernes navne. F.eks. hedder pigen Emma i filmen, og i forestillingen hed hun Kamma. 
Moderen Louise havde også liiige ændret navn til Stella. Jeg synes en af de sjoveste scener var, da 
Florian, som er en af tyvene, fik elgehovedet i hovedet og gik rundt med det. Han tog det af, og gik 
rundt på en fjollet måde inden han faldt om. I filmen får han det i hovedet og falder om med det 
samme. De ringer til bedemanden Moony der kommer som kaldet. Lombardo - fakiren som har ligget 
i en kuglepen i 10 år - ligger i kisten og er levende. Han forskrækker Moony ved at sætte sig op i kisten 
og siger sit navn, som også er blevet ændret. Moony vil have, at han skal være død, så han tvinger 
Lombardo ned i kisten igen. Jeg kan især godt lide replikken ”enten er man død eller også er man 
levende,” som Moony sagde til Lombardo, da han satte sig op i kisten og havde sagt sit navn. Og dertil 
svarer Kamma: ”og så er der dem, der ikke helt kan beslutte sig”
I filmen er hans navn Albin Lombardo og i forestillingen hedder han Edvardo Pedro Lombardo, og 
nogle andre navne, som jeg ikke lige kan huske. Denne scene finder ikke sted i filmen, og jeg syntes 
det var sjovt og godt fundet på. I filmen er det drengen Tom der ligger i kisten og ikke Lombardo. Han 
havde også nogle sjove udtryk. Han sagde bl.a ”kassebryst” i stedet for brystkasse. ”Skinnemåne” i 
stedet for måneskin. Og ”pennekugle” i stedet for kuglepen. 
Han talte med en overdrevet spansk accent. 
De havde overhovedet ikke brugt replikker fra filmen, og jeg var positivt overrasket over 
forestillingen. Det er en sjov og underholdende forestilling for hele familien. Jeg synes det er ægte 
kuglepen-humor, som Lombardo siger :-)
Jeg giver forestillingen 5 ud af 6 stjerner.  
Marie Løfting

FAKIREN FRA BILBAO
Anmeldelse

17



Jødedom 
I denne artikel, vil der blive fortalt om religionen,  Jødedom

Toraen
Toraen er jødernes helligskrift og 
består af 613 bud(regler).
Den er en åbenbaring af guds 
vilje til mennesker og blev, i følge 
historien, givet til Moses på Sinai 
bjerg. 
Loven har været udsat en del tolk-
ninger, og man begyndte allerede 
længe før kristi fødsel at tilpasse 
den. 
Der er, på en måde, to vasioner af 
helligskriftet. 
Den skriftlige Tora (Moseloven og 
Den mundtlige Tora 
(Fortolkningen)

Synagogen
En synagoge er et religiøst sam-
lingssted for jøder trosretningens 
svar på Den Danske Folkekirke. 
De første synagoger blev lavet 500 
år før kristi fødsel, efter at jøderne 
var blevet forvist fra deres tempel, 

Jødiske retninger 
Her er beskrivelser af jødedom-
mens tre største hovedtrosretnin-
ger.

Ortodoks Jødedom 
Denne retning fastholder, at To-
raen har en guddommelig oprin-
delse. 
Der er dog en del underretninger 
indenfor den.
Her er beskrivelser af to af dem.

Moderne ortodoks Jødedom 
Der var en tysk rabbiner(leder af 
en jødisk menighed), som hed 
Samuel Raphael Hirsh, der i 1800 
tallet forsøgte at beskrive, hvordan 
at jøder kunne leve en moderne 
livsstil og samtidig også have den 
”traditionelle” tro med dem.
Det var sådan, at denne retning 
startede. 
Det blev tilladt at beskæftige sig 
med `ikke jødiske ting` og inte-
grere sig i `ikke jødiske samfund`, 
bare at det aldrig var på bekost-
ning af den jødiske lov. 

Ultrarortodoks jødedom 
Denne ortodokse retning kaldes 
også Haredi, som betyder `den der 
frygter gud`. 
Jøderne, som tror på retningen, 
holder sig for sig selv, og deres for-
hold til andre jødiske trosretnin-
ger, og til ´ikke-religiøse jøder`, er 
ikke så godt.  
Ultraortodokse jøder lever fuld-
stændig efter den jødiske lov og de 
hævder, at de er de rette arvinger 
af jødedommen.  

Ultraortodokse jødiske mænds klæd-
ningsdragt består af sorte hatte og sort 
tøj. Kvinderne skal gå med tildækket 
hår eller paryk.

En gud 
Jødedommen er verdens ældste 
monoteistiske religion (en reli-
gion, som kun anerkender, at det 
er én personlig gud, som har skabt 
verden)
Personlig betyder, at gud bliver,  
omtalt i 3. person - han/hun, og 
omtaler sig selv i 1. person - jeg.
Dette kan give en nær relation 
mellem gud og mennesker.
Gud hedder i gammel jødedom
JHWH(udtales Jahve). Det var, 
i sin tid, forbudt at sige ordet 
`Jahve`, da det er helligt. Derfor 
kaldte man, som regel, gud for 
Adonaj, (som betyder Herren) og 
dette navn bruges stadig.



Jøde

Reformjødedom
Denne form for jødedom star-
tede i 1800- tallet i Tyskland. Den 
adskiller sig fra andre jødiske 
trosretninger, ved at anerkende, 
at et barn er jøde, selvom det kun 
har en jødisk far og ikke en jødisk 
mor. 
Reformjødedommen prøver at 
tilpasse sig det omkringliggende 
trossamfunds normer.
Den prøver samtidig at give en 
alternativ retning til de jøder, som 
ikke vil leve efter den traditionelle 
jødiske lov. 

 
medførte ændringer i nogle den 
religiøse jødiske livsførelse. 
Reform Ortodoks 

Jøde Jøde

Konservativ 
      Jøde

JødeIkke Jøde 

Hvorfor jødeforfølgelse?
Jødedom er forskellig fra kri-
stendommen. Både med hensyn 
til regler og højtider. Det der er 
anderledes er farligt, mente man 
nok, og derfor skulle det udryd-
des.

I Den kristne kirke mente man 
desuden, at jødedommen var et 
levn fra fortiden, men jødedom-
men eksistere stadig den dag i dag.

Regler og højtider
Her er beskrivelser af en regel og 
en højtid i jødedommen 

Omskærelse
Omskærelse betyder, at man fjer-
ner forhuden på en drengs køns-
del. Grunden til at man gør det, er, 
at Gud (Jahve) befalede, at ritualet 
skulle være et tegn på at man er 
med i den jødiske pagt. 

Sabbat
At holde Sabbat hører også med 
til at være jøde. Dette betyder, at 
man holder hviledag den 7 dag i 
ugen. (det er lørdag i følge jødisk 
tidsregning)
Begrundelsen, for hviledagen, 
er, at man vil gøre som Gud, der 
holdt hviledag 7 dage efter at have 
skabt verden.

Hvem er jøde?
Det er sommetider lidt svært at 
definere, hvornår at man er jøde. 
Man kan sagtens være af jødisk 
afstamning og have fået jødisk 
opdragelse, uden at man er enig 
i den jødiske morale. (Så er man 
det, man kalder kultural jøde).
Den ortodokse definition på hvem 
der er jøde er mere ligetil. 
Du er jøde, hvis du konverterer til 
jødedommen, eller hvis din mor 
er jøde.

Konservativ jødedom 
Denne jødiske retning er den 
største og er en mellemting af Re-
formjødedommen (hvis reformer, 
ændringer, i den jødiske tro, for 
nogle, var for store) og den orto-
dokse jødedom (som mange ikke 
følte sig hjemme i længere)
Man kan sige, at retningen an-
erkendte, at oplysningstiden i 
Europa (en tid hvor mennesker 
begyndte at blive mere oplyst om 
nytænkning)  

Jødeforfølgelse
De kristne er igennem tiden 
draget ud med korstog, hvor de 
har hærget og ødelagt jødiske 
samfund.
Det har beskyldt jøderne for flere 
ting. En af de værste historier går 
på, at jøder indtager kristne børns 
blod til deres påskemåltid.

Dette var en artikel om religionen 
Jødedom. 
I et af de næste numre vil der kom-
me en artikel om en anden religion. 
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Søndag 1.
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6. Filip, 19 år
Lørdag 7.
Søndag 8.
Mandag 9. Simon, 21 år
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Lørdag 14.
Søndag 15.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26. Mads M, 21 år
Fredag 27.
Lørdag 28.
Søndag 29.
Mandag 30.
Tirsdag 31.

Januar 2017

... Bare lidt af det vi sætter tænderne i om fredagen 
til frokost her på Stationsvej

Fredagssnak på Toftevej....uhmmm....det feder :-)

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

Fra husene modtager vi billeder  
af forskellig art - her er vist et par 
stykker med lækre anretninger de 
hygger sig med :-)


