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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, Bastian,  
Michael K, Michael R, Filip, Martin.
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UUUHHH HALLOWEEN
Det var engagerede unge som var med til at planlæg-
ge og holde årets Halloween fest. I god tid var de i 
gang med at klippe og tegnet uhyggelige figurer til at 
skabe den rette stemning til festen. 
Se billeder fra festen inde i bladet.
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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! 

KØNNE SER DE UD :-)
Der blev tænkt og snakket meget om ud-
klædning til Halloween festen og Mark og 
Michael overvejede prinsessekostume og 
Camilla i baggrunden med katteører :-)

PÅ EBELTOFTVEJ GRILLES  
DER I AL SLAGS VEJR 
Hvem siger at man kun kan grille om somme-
ren og når det er godt vejr??? I hvertfald 
holder de sig ikke til det på Elbeltoftvej. 
Regn, kulde og blæst genere ikke Kasper som 
griller i alt slags vejr - men kunne dog godt 
have haft brug for en ”paraplyholder” til 
hjælp :-)

KOM SÅ DE HVIEEE
Hvor heldig kan man være??? Nogle af de 
unge var på stadion og se AGF kampen mod 
Esbjerg - OG DE VANDT 6-2 - JUBIII. Det 
skal man da være mere end usædvanlig heldi-
ge for at opleve :-)

ARBEJDSTELEFON?
Faglærer ”truer” med at tage telefon fra 
Michael, R  hvortil han svarer, at det da er en 
arbejdstelefon og det derfor er helt ”lovligt” 
- Nåhh ja.

ERFARING MED LYDMURER?
Martin Ø spørger faglærer på kørertur - 
”Har du erfaring med at lave lydmure?”
Faglærer måtte skuffe Martin med at det 
havde hun desværre ikke.

BØRN INGEN ADGANG?
Godt der ikke kom søde små børn og lavede  
”slik eller ballade” på Borupvej - da snakken 
ved frokost faldt på om nogle havde haft be-
søg af børn på dagen var Olivers kommentar  
”de skal bare smides ud” (Det er almindeligt 
kendt at Oliver ikke er særligt ”børnevenlig” 
- så heldigt for dem at de undgik Borupvej :-)
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(U)hyggelig Halloween-fest

Festen startede klokken 17.30, men elvevrådet var 
allerede kommet klokken 16.00, for at gøre klar og 
pynte op. 

Det var rigtig fint pyntet med lyskæder, der hang 
fra loftet og græskar i vinduerne. 

Det var også hyggeligt at nogle tidligere unge i 
PGU kom med til festen.

Til mad fik vi chili con carne og nogle af fest- 
arrangørerne sad og bestyrede en bar, hvor man 
kunne købe både sodavand og alkohol.

Folkene i kantinen havde lavet en kage til dessert, 
som var pyntet med hvid fondant og spiselig sort 
spindelvæv. 

Efter middagen,blev spillet Singstar sat op, og det 
var der nogle der prøvede. 

Nicolai fra Skovvej vandt for bedste udklædning, 
han var klædt ud som Pikatu.

Det var rart at kunne gå ud at trække lidt luft, når 
man trængte, og at man kunne blive kørt hjem, når 
man ikke orkede, at være til fest mere. 

Men det var hyggeligt, med en PGU-fest.

Mange mødte op i flotte udklædnnger til PGUs Halloweenfest som elevrådet 
havde arrangeret fredag den 28. oktober 
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Hustur med fisk og paintball
Banevejs hustur gik i år til limfjorden, hvor den blandt 

andet stod på paintball, scarehouse, fiskeri og god mad.

Onsdag middag satte banevejs bofællesskab kursen mod det 
nordjyske. Med på turen var udover beboerne også Lars vejle-
der og faglærer fra medielinjen Andreas.
Vi ankom midt på eftermiddagen og efter at have pakket ud, 
handlet ind og fordelt sovepladserne tog vi til paintball.
Vi blev delt op i 2 hold.
Sort hold bestod af Mark, Mads og Lars
Imens det grønne hold bestod af Michael Kattrup, Michael 
Bruun, Bastian og Andreas.
Banen bestod af nogle tønder, biler og træplader med huller i 
som man kunne skyde igennem, og var ca. på størelse med en 
gymnastik sal. Efter 5 runder, blev vi færdige.
Det grønne hold løb af med sejren 4/1.
selvom en på det sorte hold synes det var nederen fordi de 
campede i deres base.
Efter paintball var nogle mere ømme end andre.
Mark blev for eksempel ramt på tommerfinger neglen og 
halsen hvilket gjorde super duper diddly doo ondt.
På trods af alle smerterne var det en MEGA fed 
oplevelse.

Senere den aften fik vi et velfortjent måltid på Resturant Flam-
men i Ålborg, hvor vi alle fik buffet som b.la. bestod 
af vildsvin, kænguru, pulled pork, kalvekød og lam samt salat-
bar og kartofler.
Aftenen bestod af hygge i sommerhuset med BAJER 
og playstation.
Den første af torsdagens aktivitet bestod af fiskeri efter regnbue 
ørred i den nærliggende put and take sø.
Vi brugte alle sammen powerbait undtagen Andreas, og han var 
også den eneste der fangede noget på sit blink.
Klokken 16:00 kørte vi til Hjørring hvor vi skulle ud til Scare-
house, som er en gammel politistation som er blevet lavet som 
til et spøgelseshus.
Der er 3 etager hvor man går rundt i forskellige rum og finder 
gåder. Der er helt mørkt og man har kun 1 lommelygte.
Når man fandt en gåde og har svaret går man ned til safezone.

Svare man rigtigt får man 1 point, svare man forkert skal en 
fra holdet selv gå tilbage til rummet og finde en kode.

Det var skide sjovt og mere skræmmende 
end man havde forventet.
Aftensmaden bestod af pizza og sodavand.
Fredag tog vi hjem og det var en god tur.
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Kuld
Isbjørne føder normalt 2 unger ad gangen. Enlige 

unger og trillinger kan dog også forekomme, hvilket 
dog ofte har en sammenhæng med moderens 

helbredsmæssige tilstand.

Opvækst
Isbjørneunger forbliver hos deres moder i op til 2 ½ 
år for at lære at jage samt generelt at klare sig i det 

arktiske miljø.

Havpattedyr
Isbjørne er den eneste bjørneart, der betegnes som et 

havpattedyr – dvs. et pattedyr, der tilbringer det meste 
af sit liv i havet.

Lodne poter
Isbjørne er de eneste bjørne, der har pels under deres 
poter og mellem deres tæer. Dette skyldes, at bjørne 

mister mest varme via deres poter (og at isbjørne lever 
i et koldt klima).

Vinterhi
Isbjørne går ikke i vinterhi - det gør kun brune bjørne 
og amerikanske sortbjørne. Drægtige isbjørne bygger 

dog en rede i form af en snehule og går i en slags 
hvileperiode under drægtigheden.

Sort hud
En isbjørnepels kan variere i farve fra næsten at være 

kridhvid til elfenbensfarvet - men dens hud er helt 
sort, hvilket hjælper den til at absorbere varme fra 

solen.

Nordpolen
Selvom man i bøger og endda film ofte ser isbjørne og 

pingviner side om side, er dette ikke tilfældet i 
virkeligheden, da pingviner udelukkende findes 

omkring Antarktis (Sydpolen) og isbjørne omkring 
Arktis (Nordpolen). Helt specifikt findes isbjørne kun 
i følgende 5 lande: Grønland, Norge, Rusland, USA og 

Canada.

Store rovdyr
Isbjørne er de største nulevende bjørne og samtidig 

de største nulevende rovdyr, der kan jage på land. En 
isbjørn kan blive op til 3 meter lang og veje op til 700 
kg. Den gennemsnitlige skulderhøjde er 133 cm. Den 

største isbjørn, man nogensinde har skudt, vejede 1002 
kilo.

Bedste svømmer
Selvom alle bjørne er gode svømmere, er isbjørnen 

uden tvivl den bedste; den kan svømme op til 160 km 
uden hvile og i ét tilfælde har man observeret en bjørn 
svømme 320 km uden stop! Isbjørne kan desuden også 

dykke.

Alfarovdyr
Isbjørne befinder sig i toppen af fødekæden 

(såkaldte ‘alfarovdyr’), hvilket bl.a. betyder, at de ikke 
har nogle naturlige fjender (dvs. rovdyr der lever af at 

æde isbjørne).

Adfærd 
Isbjørne er solitære dyr, og kun i forbindelse med 

parringen har de kontakt med hinanden.

Isbjørnen
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Lugtesans
En isbjørns lugtesans er ca. 100 gange bedre end 

menneskets. En isbjørn kan f.eks. lugte et bytte på 32 
kms afstand og desuden lugte en død sæl under 90 cm 

is!

Is
Selvom isbjørne har de absolut største jagtarealer af 

alle bjørne, har de også nogle begrænsninger, fordi de 
er afhængige af is for at kunne fange sæler. Når isen 
trækker sig tilbage om sommeren svømmer de nogle 
gange flere hundrede kilometer for at følge isen og 

dermed føden. Hvis de fanges på land om sommeren, 
er de tvungede til at vente på, at vandet fryser til igen 
i efteråret, idet de kun sjældent fanger sæler på åbent 

hav.

Alder
Isbjørnen kan blive op til 30 år i naturen og 45 år i 

fangenskab.

Spæk
En isbjørns mave kan rumme 68 kg kød eller spæk 

(fedt) og den skal have 2 kg spæk pr. dag for at 
kunne overleve. Isbjørnenes ædevaner og muligheder 
for at æde - er dog generelt præget af skiftevist at faste 
og æde store måltider. Når jagten er god foretrækker 
isbjørne udelukkende at æde spæk og kan tilmed æde 

op til 50 kg i ét måltid!

Føde
Selvom isbjørnenes primære føde er sæler, er de 

opportunistiske jægere, der æder næsten alt, hvad de 
kan finde eller fange. Deres føde inkluderer gnavere, 
fugle, æg, fisk, hvaler, planter (inklusive tang og bær) 

samt menneskeaffald. Men Ringsælen er dens vigtigste 
byttedyr.

Fødsel
Sammen med pandabjørne er isbjørne de to eneste 

bjørnearter, der fødes med pels. En isbjørne unge vejer 
omkring 600 g når den bliver født.

Myter og misforståelser
“Isbjørne dækker deres sorte snude med deres poter, 
når de jager for ikke at blive opdaget af deres bytte” 

(det gør de ikke).

“Isbjørnenes hule hår leder UV-lys til deres sorte hud” 
(det gør hårene ikke og det er blevet testet og afkræftet 

af en fysiker ved navn Daniel Koon).

“Isbjørne bruger værktøjer” (det gør de ikke – heller 
ikke selvom andre bjørnearter gør).

“Isbjørnen lever i symbiose med polarræven” 
(ifølge denne myte får isbjørnen gavn af polarrævens 

årvågenhed i forbindelse med jagt og eventuelle trusler, 
og som tak herfor deler isbjørnen sin føde med 

polarræven. Dette er imidlertid ikke sandt; polarræve 
følger efter isbjørne og lukrerer på deres rester, men 

isbjørnen opfatter nærmere dette som irriterende end 
gavnligt).

“Isbjørne er venstre-potede” (det er de ikke; 
videnskabsfolk har endda konstateret ved 

observationer at isbjørne ikke har nogle præferencer 
for deres lemmer og bruger dem ligeligt).

Isbjørnen
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Danmark har fået 7 medaljer. 

Bordtennisspilleren Peter Rosenmeier  
blev Danmarks eneste guldvinder i Rio, da 
han sikrede sit guld mod nummer 1 på  
verdensranglisten, Valera Munoz Vargas fra  
Spanien. 

Susanne Sunesen vandt en sølvmedalje i 
det individuelle dressurprogram, mens det 
helt store guldhåb i 100 meter løb, Daniel 
Wagner, måtte nøjes med at dele sølv med 
britten Richard Whitehead, som kom blæ-
sende op for at dele medaljen med ham. 

Daniel Wagner kunne dog beholde sin im-
ponerende  bronzemedalje i længdespring 
for sig selv. 

I ridning har vi Stinna Tange Kaastrup, som 
ikke kunne få nok medaljer og tog to i  
bronze i henholdsvis det individuelle pro-
gram og i kür-finalen. 

Jonas Larsen ville også være med til  
medalje-optællingen og den flotte bronze-
medalje kom på svømmestadion i 150  
meter medley.

Danskere hiver  
medaljer hjem til  
Handicap OL
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Alle mennesker oplever søvnløshed på et eller 
andet tidspunkt i livet. Hvis man oplever søvnløs-
hed, kan man være træt om dagen, man mangler 
energi og man kan være irritabel. Men langvarige 
og kroniske søvnproblemer (insomni = søvnpro-
blemer, der har stået på i over en måned), kan være 
dødsensfarligt. 
’Ingen er endnu død af for lidt søvn’ – denne 
sætning er misvisende, for det passer faktisk ikke. 
Faktum er, at man kan dø af søvnforstyrrelser eller 
søvnsygdomme. Forskning har vist, at folk med 
søvnforstyrrelser er i større risiko for at få følgende 
helbredsproblemer og sygdomme:

• Depression og angst
• Diabetes (sukkersyge)
• Forhøjet blodtryk
• Hjertekar-sygdomme
• Hjerteanfald
• For tidlig død

Hvis man har en fysisk eller psykisk sygdom, der 
forårsager ens søvnforstyrrelser, er risikoen forøget 
med 30%. 

Hvad kan du selv gøre, for at få en god nattesøvn? 

1.  Gå i seng og stå op på samme tid hver dag – også 
i weekenden. Det skaber en rutine, og er med til 
at sætte kroppens døgnrytme på plads.

2.  Gear ned et par timer før du går i seng. Dette 
kan f.eks. være at læse, høre afslappende musik, 
tage et varmt bad eller meditere. Men undgå at 
læse uhyggelige bøger, da det kan gøre din hjerne 
mere aktiv.

3.  Skriv dine bekymringer og idéer ned i en  
notesbog, så du slipper for at tænke på dem om 
natten. 

4.  Undgå elektroniske enheder 2 timer før senge-
tid, da det kan få din hjerne til at tro, at den skal 
være vågen. 

5.  Husk at motionere og spise sundt. Undgå  
sodavand, alkohol, slik, fed mad og motion 3 
timer før du skal sove.

6.  Driller søvnen, stå op – i stedet for at hyle dig ud 
af den.  

7.  Hvis du har prøvet alle ovenstående tips i  
lang tid uden resultat, kan det være en god idé at 
gå til lægen, for at finde ud af årsagen til søvn-
problemerne. Du kan også prøve CBT (Cognitive 
Behavior Therapy), hvor du lærer forskelllige  
afslapningsøvelser og ændrer dine tanker om  
              søvn og dine søvnvaner. 

FOR LIDT SØVN ER DØDSENSFARLIGT!!!
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Træværkstedet:
Udover at producere kasser til 
madkompagniet, laves der 
blandt andet smarte hylder 
der monteres på læderstrop
per på væggen, således at de 
kan fungere som pynt når der 
ikke skal stå fine blomster fra 
Gartneriet på dem.
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 Gartneriet:
Snart er det december, så der er 
knald på produktionen af 
 julekranse og dekorationer til 
butikken.  
Det går også derudaf med  
hvidløgene som ØKOurt har  
fået en stor bestilling på af til 
MENY i Rønde. 
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Medie:
Der bliver produceret julekort, 
Smøren, hjemmeside, film og 
reklamer på Medielinjen.
Plakat har de lavet til gart
neriets julemarked sørger de 
for bliver annonceret i lokal
avisen og hængt op rundt i 
byen.

Kantinen:
Der anrettes fortsat mødevogne i massevis. På billederne ses  Yasmine og Martin som er ved at dekorere en kustfærdig  Halloween kage. Der blev også lavet en Halloween festen  den smagte efter sigende MEGA lækkert.



3d printere har eksisteret siden 1983.
Den første blev lavet af  Charles (Chuck) 
Hull, fordi at han oplevede, at det tog lang 
tid at lave prototyper.
Så han lavede maskinen  “SLA-1,” den  
første 3d printer i verden.
Hans firma, der sælger 3d printere, har en 
værdi på 1.526 billion USD$ (2014),
hvilket fortæller lidt om, hvor stort  
behovet er.

SLA-1,

3d printere sætter materiale sammen efter 
et sæt instruktioner lavet på en computer.
Der er mange programmer, der kan lave 
filer til 3d printere, selv Google har et 3d 
program Google Sketchup

Manden der lavede den
første 3D printer.

3d printere er delt op i mange grupper 
såsom pulver, væske, filamenter, plader og 
kombinations printere. 
Alle disse printer-typer kan være inden for 
forskellige prisgrupper og mange kan  
kræve special-udstyr så som filter og  
udluftning for sikkerhed. Siden nogle  
printere skaber forurening som kan skade 
folk.
Andre printere er dog sikre og kræver ikke 
noget andet end et printmateriale, såsom en 
chokolade-printer.

En cocojet printer, ved at printe chokolade.
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3d printere kan lave mange ting såsom huse, tøj, 
mad, beholdere og komplekse mekanismer.

3d prinre har et kæmpe potentiale til at ændre verden 
fuldstændig. De vil kunne lave alt, som vi kan forstille os 
på den molekylære skala fra levende væv til mikroskopiske 
maskiner, ligesom replicatoren i  Startrek. 

Måske ikke på en måde, der bryder fysikkens love, men lige 
ved grænsen. Forstil dig et utopisk samfund, hvor alle folk 
er selvstændige og hvor alle ville kunne producere ting de 
gerne vil have.

En verden uden hungersnød og fattigdom. Folk vil være 
frie til at lave, hvad de havde lyst til. Vi er ikke der lige nu, 
men snart.

Her er en computermodel, 
som viser, hvordan en 3d 
printer kunne lave et hus på 
24 timer ved hjælp af fær-
dige paneler, som kan løftes 
på plads. 

Dette kunne gøre huse me-
get billigere end i dag fordi 
at der ikke vil være meget 
behov for arbejdere. 

Her er 2 fladfoldelige 3d 
printede ting, der viser, at 
det er muligt at lave ting 
med led og hængsler. Dette 
kan bruges til f.eks. tøj. 

Her er der noget printet tøj.
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1 pose mørk granuleret 
soya fra soy4you
2 spsk olie
2 løg hakker i tern
1 hvidløg finthakket
1 glas champigoner
1 dåse hakket tomater evt. 
med krydderier
1 dåse tomatepure
1 rød peber i tern
6dl grønsagsbouillonvand
1 tsk paprika
Salt
Peber

Vælg evt. noget tilbehør 

Ingredienser 4p

Løgene skal pilles og 
hakkes.  Husk hvidløg!

Kog vandet og kom bouil-
lonen i.

Skær den røde peber i små 
tern.

Brug evt. en blender. 

Vegetar lasagne  

Først finder du 
ingredienserne frem og 
gør dem klar.

Skyld og skær squashen i 
tynde plader. 
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Fortsæt med lag på lag af 
fyld, sovs og squash. 

Svits løgene og 
champigonerne i en stor 
gryde med oile.

Tilsæt bouillionvandet,
paprika og de røde peber 
tern.

Afslut med fyld og ost og 
put den i en ovn i 30-35 
minutter på 200 grader.

Tilsæt soya granulat og rør 
det godt sammen. 
Lad det simre i 10 - 15 min

Smag til med krydderierne
og så er fyldet klar til fadet. 

Start med at lave lasagnen 
med et lag bechamelsovs 
og et lag squash. 

Det kan være svært at lave 
tynde plader, men teknik 
hjælper.

Du kan eventuelt skære 
svampene i tynde strimler, 
men det behøves ikke. 

Tilsæt dåserne med tomat 
pure og de hakket tomater.
Rør godt sammen. 

Dræn og skyld svampene,
så de er klar til svitsningen 
med løgene.

Så er lasagnen klar.
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Bastian bor på Banevej 
og arbejder på Medie
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Navn: Bastian Wedel Carlsen

Fødselsdag: 16/10-1997

Søskende: Jeg har 2 - en lillebror og en storbror 

Hvor kommer du fra: Tilst/Aarhus 

Stjernetegn: Vægt 

Hvad for et job ønsker du dig efter PGU: Pædagog 

Kæledyr: Da jeg boede hos min mor havde jeg 3 hunde & 19 
høns. 

Har du en kæreste: NEJ!

Hobby/Interesser: Amerikansk fodbold, fodbold, dyr. 

Ynglings dyr/hade dyr: Ynglingsdyr er hunde & hadedyr er  
heste.

Ynglings frugt/hadefrugt: Elsker alt frugt. Hader ingen frugt. 

Ynglings Sport/Hadesport: Elsker fodbold. Hader ridning.

Det værste du ved: Heste. 

3 ting du gerne ville have med på en øde ø:  
Nogen der kan sejle et krydstogtskib og der skal være mad & 
diesel.

Hvad ville du gøre hvis du vandt 10.000.kr: Få et kørekort  

Hvis du var et dyr hvilket dyr var du så? Ulv  

Hvad er din største oplevelse: Fodbold DBU pokal finale med 
AGF mod FCK, den endte 2-1 til FCK 

Hvad skal du efter PGU? Pædagog 

Hvad er det bedste ved at være i PGU? Kammeratskab 

Hvad er det værste ved at være i PGU? At sidde stille i en  
hel dag 
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Danmark halter efter med ligestilling
For andet år i træk rykker Danmark ned af den internationale 
ligestillingsrangstige. Vi får simpelthen mindre ligestilling. 
Det kan man eksempelvis se ved, at der er færre kvindlige ledere  
end mandlige på arbejdspladser, og at kvinder får mindre i løn 
end mænd. 
Der er 144 pladser på rangstigen og Danmark er rykket fra en 
14. plads i 2015 til en 19. plads i plads 2016.
Man kan se ligestillingsmållingen i en rapport, som bliver lavet 
hvert år af organisationen World Economic Forum. 
Rapporten viser også, at andre nordiske lande som Norge og 
Sverige stadig har en høj placering på rangstigen, men Dan-
marks placering er altså dalet.  

Uenighed om  Halloweens kristne budskab
I danske folkekirker er man begyndt at tage Halloween traditio-
nen til sig og at lave gudstjenester med inspiration i den. Det er 
f.eks. sket ved, at der er blevet lavet ”ormegryder”, og at der har 
været uhyggelig højtlæsning. 
Denne udvikling har gjort, at der er kommer flere (yngre) i 
kirke. 
Charlotte Dybdahl Winther er præst i Kage kirke, og hun 
mener, at man sagtens kan fornye folkekirken med anderledes 
traditioner som Halloween, fordi at det jo er en så stor del af 
folks liv. 
Jens Borg Spliid, som er præst i Nexø kirke er dog lodret uenig.
Han mener, at Halloween er lokkemad til kirkegængere, og at 
traditionen tager afstand fra det kristne budskab, hvor man ikke 
behøver at frygte døden. 
I Halloween bliver der sat fokus på uhygge og zombier(et liv 
som halvdød).
Men spørgsmålet er jo, om forandring i folkekirken fryder....   

Falsk Facebook-reklame og binære optioner  
Per Wegner så i foråret et reklameopslag på Facebook, hvor 
skuespilleren Mads Mikkelsen reklamerede for et nyt og spæn-
dende produkt og blev ledt ind på en hjemmeside ejet af firmaet 
Banc de Binary hvor han begyndte at spille på binære optioner 
for små beløb.
Binære optioner er en slags spil hvor man prøver at forudsige 
priser på valuta, aktier og forskellige råvarer, som f.eks. olie og 
guld. Man satser på, om prisen enten stiger eller falder inden for 
en kort tidsperiode på helt ned til 60 sekunder. 
Per Wegner blev efter lidt tid kontaktet af en rådgiver fra firma-
et, som sagde, at han ikke måtte spille selv. Det ville rådgiveren 
gøre for ham. 
Det gik Per med til. 
Han nåede aldrig at blive bekymret, for selvom han tabte lidt 
penge, fik han dem alligevel tilbage på kontoen i form af bonus-
ser som Banc de Binary satte ind. Det viste sig dog senere, at de 
”penge”, som han havde fået sat ind i virkeligheden havde langt 
mindre værdi, end han først havde troet. 
Hvis han skulle have udbetalt ”sine penge” skulle der være 
spillet/satset for meget mere end Banc de Binary havde gjort for 
ham.
Finanssystemet har for nyligt advaret mod binære optioner og 
det har vist sig, at reklamen med Mads Mikkelsen var falsk, og 
den er blevet fjernet. 

Reflekser i tøjet
I denne tid kan man få forskellige former for reflekser. Blandt 
andet i form af veste(refleksveste) og til at sidde på ens snøre-
bånd i skoene. 
Men problemet er, at folk glemmer at bruge reflekser, eller at de 
falder af, hvis de er klistret på overtøjet.
Derfor er det norske tøjfirma Mood of Norway,  sammen med 
svenske og norske forskere, i gang med at udvikle en reflekst-
råd, som kan blive indsyet  i modetøj. Så bliver det også mere 
attraktivt for børn og unge at gå med reflekser. Organisationen, 
Børneullykkesfornden hilser initiativet, med de indsyede reflek-
stråde, velkommen.

Danskerne og reflekser:

• 50 procent af danskerne i alderen 15-64 år har aldrig reflekser 
på, mens 43 procent altid eller for det meste har reflekser på 
overtøjet, når det er efterår og vinter.
• Halvdelen af de danskere, der ikke bruger refleks, svarer, at det 
er fordi de glemmer det eller ikke ser grund til det.
• 78 procent af danske forældre giver deres børn reflekser på 
overtøjet

Nyheder



Rejseplanen 
Bruger du rejseplan appen?
Ja.
Hvad synes du om appen?
Den er god og overskuelig, man kan lynhurtigt 
finde en rute og finde ud af hvilken adresse man 
er på og skal hen til.
Ville du anbefale den til andre? Ja, fordi den er 
så overskuelig, den hjælper med at finde en køre-
plan for en til den tid man skal bruge en bus.

Bruger du rejseplanen? 
Nej.
Hvad synes du om den? 
Den er god nok.
Ville du anbefale den til andre? 
Ja, det ville jeg.

Bruger du rejseplanen? 
nogen gange.
Hvad synes du om rejseplanen?
Er nyttigt fordi den også viser gå ruter.
Ville du anbefale den til andre?
Ja.

Rejseplanen er en app du kan bruge til at se 
hvor du er henne, hvordan du kommer fra 
punkt a, til punkt b og du kan downloade 
rejseplanen med alle dens funktioner helt 
gratis. Det eneste du betaler for er dit eget
mobildata forbrug.
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Hinduisme
I denne artikel vil der blive fortalt lidt om religionen Hinduisme  

Fakta
Hinduismen er verdens tredjestør-
ste religion. 
Den skiller sig ud fra andre af de 
store nutidige religioner, fordi at 
den ikke har ét overordnet   
helligskrift (som f.eks. Biblen og 
Koranen).
Derudover er der ikke kun én 
rigtig måde at være hindu på. 

Mange guder i hinduismen 
Der er rigtig mange forskellige 
guder indenfor hindu-traditionen. 
Nogle guder er ude i landsbyerne, 
mens andre er i de hinduistiske 
templer.

En hindu - eller hindu-familie har 
som regel en bestemt gud, som 
de særligt knytter sig til. Man kan 
dog sagtens gå hen til en anden 
guds tempel og tilbede denne.
De forskellige guder udelukker  
altså ikke hinanden.

Højtider i Hinduismen
Her er beskrivelser af to  
hinduistiske højtider. 

Farvernes fest Holi 
Farvernes fest Holi er en af de 
mest udbredte og populære  
højtider indenfor Hinduismen. 
Den afholdes ved fuldmåne i 
februar eller marts for at markere 
overgangen fra vinter til forår. 

Højtiden varer i to dage, og den 
første dag tænder man et bål, som 
skal give held. 

Heldet kan man få ved at springe 
over bålet eller ved at kaste mønter 
ind i ilden.

I dagene er der desuden tradition 
for at kaste pulver på hinanden, og 
man kan slippe af sted med  
næsten alle drillerier, hvis man 
siger: ”bare rolig, det er Holi”   

Høstfesten Pongal
Hvert år i januar fejres høstfesten 
Pongal i det sydlige Indien, pri-
mært i delstaten, Tamil Nadu.

Pongal markerer høsten og er 
samtidig en takkefest til ære for 
vejrguderne, solen, jorden og kvæ-
get(dyrene).

Højtiden varer i fire dage og man 
tilbeder og fejrer forskellige ting 
på forskellige dage.  

Dag 1: 
På denne dag tilbedes solen og 
regnguden Indra.

Dag 2: 
På denne dag fejres solguden 
Surya.

Dag 3: 
På denne dag tilbedes kvæget. 

Dag 4: 
På denne dag tilbedes fuglene.

 
Hinduistiske guder er tilstede i 
verden, og det er derfor vigtigt at 
holde sig på god fod med dem.
Dette kan f.eks. ske gennem  
hyldestsang (til dem), ofringer 
eller bøn.

I og med, at der er så mange guder 
i denne religion, er der også  
mange andre forskellige højtider 
for disse.
 

Der findes dog én hovedgud, som 
hedder Brahma. 
Det er skaberguden og en  
altgennemtrængende ånd, som 
er tilstede i mennesket og gør det 
uddødeligt. 
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Kastesystemet er alminde-
ligt 
Kastesystemet er en af de meget få 
ting, som alle hinduer har til fælles 
på godt og ondt. 

Det er et hierarki. 
Hierarkiets rækkefølge er:

Præster (Brahmana)
Krigere (Kshatriya)
Handelsfolk, bønder og håndvær-
kere (Vaishya) 
Arbejdere inden for hjemmet
(Sudra) 

Genfødsel har en stor rolle i kastesystemet 
I Hinduismen tror man på genfødsel, og det er faktisk 
dette, der er grundlaget for kastesystemet. 

Det er din opførsel i dit forrige liv, der bestemmer, 
hvor du havner i systemet.
Jo bedre, du har opført dig, desto højere er du i hie-
rarkiet, når du bliver genfødt og omvendt.

Den ’rigtige’ opførsel defineres ud fra, hvilken kaste 
man har, for kasterne har nemlig forskellige  
forpligtelseskrav. 

Kastesystemet kan illustreres som en pyramide. 

At være kasteløs 
En person kan også være kasteløs. 
Det er, hvis man er meget dårligt 
stillet. Dem der er kasteløse er 
kendt for at arbejde med ting, som 
døde dyr og at begrave lig. 
Det regnes for at være urent at 
være kasteløs, og man er nederst i 
hierarkiet. Det tæller, på en måde, 
slet ikke.

Hinduistiske symboler
I Hinduismen er der mange for-
skellige symboler, fordi, at der er 
så mange traditioner.  

Det vigtigste symbol skrivees 
”Aum” (det er stavelsen  ”om” 
skrevet på en anden måde)   

”Aum” er en hellig lyd, som 
universet blev skabt med og den 
repræsenterer gud. 
 

Her er symbolets tegn

I dag er kastesystemet ikke helt så 
firkantet, men det er alligevel en 
indgruet følelse i folk.
Det er f.eks. yderst sjældent, at 
man gifter sig på tværs af kasterne. 

Dette var lidt information om 
religionen Hinduisme. 
I et af de næste numre vil der blive 
fortalt om en anden religion. 

Præster
Brahmana 

Krigere
Kshatriya

Handelsfolk, bønder og 
håndværkere 

Vaishya

Arbejdere inden for hjemmet
Sudra

Kasteløse
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Katten på gartneriet har fået til 
job at “vogte” kasseapparatet- 
det gør den rigtigt flot!

Unge der går powerwalk i 
Hornslet og omegn.

Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.
Lørdag 5.
Søndag 6.
Mandag 7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Torsdag 10. Daniel 23 år (Mortensaften)
Fredag 11.
Lørdag 12.
Søndag 13.
Mandag 14.
Tirsdag 15. Isabella 20 år  - Mads 21 år
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18. Nicolai 19 år
Lørdag 19.
Søndag 20.
Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.
Lørdag 26.
Søndag 27.
Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.

31.


