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Indhold

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 i den 
vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)

Marts udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny,  Camilla, 
Sannie, Kirstine, Oliver, Mads, Michael C, Mark, Christina, Michael K, 
Michael R, Filip, Martin og Yasmine.
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Kreta turen nærmer sig
Der er fuld gang i planlægningen af jubilæumsturen til Kreta, 
hvor hele PGU deltager. I dette nummer starter vi med at 
kigge lidt om den græske mytologi og det næste nummer af 
Smøren få forskellige informationer om øen så vi kan blive lidt 
klogere på stedet vi skal besøge.
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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?
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Få halmen ud af ørerne!
Kjeld får så mange gode ideer. I en pause sad 
han pludselig og talte om FLADSKÆRMS
UDSPRING. Da hans faglære knækkede 
sammen af grin, insisterede Kjeld på at han 
sagde FALDSKÆRMSUDSPRING og fag
lærer skulle se at få renset sine øre!!

Beskyt mig mod onde øjne
Faglærer Andreas: Godt arbejde drenge.
Danny: ”CAMILLA!!! han anerkender endelig 
dit køn!!!” (gisp)
Camilla udbryder med en mandig stemme og 
armene i vejret: ”YEARGH!!! finally someone 
noticed my dick”
Jette går forbi.
Jette stopper op, sender et fast blik og si
ger med hård stemme ”Hvad siger du,  
Camilla!!!
Camilla tager et par skridt tilbage og siger: 
”uuuurrrgghh....... kig ikke sådan på mig”  
og Camilla og giver Jette hendes egen version 
af ”Saurons onde øje”.
... så tal pæn, eller anskaf dig en Nazar, som 
skulle kunne beskytte dig, hvis du vil undgå 
”Jettes onde øje” :)

Kreative elever
På gartneriet udfolder eleverne ikke kun de
res kreative evner i flotte dekorationer... de 
kan også tegne! Vi kender ikke helt elevens 
baggrund for at tegne Svend Erik som noget 
der ligner en ”djævle”  den historie glæder 
vi os til at høre :)
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- og kreative faglærer?
I undervisninger på gartneriet udfolder  
faglærer også sine kreative evner på tavlen... 
Ligeledes kender vi heller ikke her bag
grundshistorien  men kunne det mon være 
noget med gødning faglærer forsøger at  
illustrere så flot???

Nazar er en  
tyrkisk lyk
keamulet der 
beskytter imod 
“det onde øjne”.



Længe leve Aktiv livshjælp 
Hvad er et værdigt liv?..
Det er et af de spørgsmål der popper op i hovedet på mig, når 
jeg tænker på aktiv dødshjælp.
I DR1 dokumentaren ”Mit lykkelige liv som grønsag”  følger 
man manden Birger Bergmann. Han er ramt af muskelsvind-
sygdommen ALS, som har gjort hans krop lam fra top til tå. 
Øjnene er det eneste, som han stadig kan bevæge. 
Man kan måske godt have en forestilling om, at Birgers liv er 
uværdigt, når han ikke engang kan røre én finger 
Det synes han dog ikke selv.  
Han lever idag med en respirator, fordi at ALS har lammet hans 
lungefunktion, og han kan til hver en tid vælge, at der skal sluk-
kes for den, så han dør.  
Men Birger vil ikke dø. Han bor med sin kone Jutta og mener 
selv, at han lever det `gode` liv.
Hvis man vælger at få aktiv dødshjælp, er der ingen fortrydel-
sesret, og skal det indføres i Danmark, skal man passe på, at 
det ikke bliver en glidebane, for hvornår, at man må få det. Skal 
det gives til deprimerede, psykisk syge eller gamle mennekser, 
som er mætte af dage? Er det ikke stadig muligt at hjælpe disse 
befolkningsgrupper med livet? 
I Belgien har det vist sig, at der, 10 år efter at hjælpen blev ind-
ført, faktisk var 10% af dem, der modtog den, som reelt set ikke 
var døende, men havde muligheder i livet.

Hvad er en værdig død?..
Selv hvis man er døende, er det stadig en sindssyg tanke, at man 
bare skal ’aflives’,  for man har jo stadig mulighed for at få støtte 
i den sidste tid. 
Vi blev født naturligt og skal også dø naturligt.
Jeg kan dog samtidig godt forstå, at man ikke vil ende livet på 
en ubehagelig måde.
I dokumentaren ”Må Matilde dø?” følger man den 37 årige 
kvinde, Matilde Gersby i hendes sidste levetid. 
Hun led af sygdommen Cystisk fibrose, som blandt andet ned-
bryder lungerne. 
I sit korte liv havde hun allerede været igennem to lungetrans-
plantationer. Begge gange endte de transplanterede lunger dog 
med at blive dårlige af sygdomsbakterierne i hendes krop, og 
hun kunne tilsidst næsten ikke få luft.

Folk der lider af Cystisk fibrose lever til de er omkring 40 år, 
og måden, man dør af sygdommen på. kan være ved langsom 
kvælning. Matilde elskede livet og havde ikke lyst til at afslutte 
det på en denne måde.
Det er mere forståeligt, at man er tilhænger af aktiv dødshjælp i 
denne sammenhæng. Jeg ville da heller ikke selv bryde mig spor 
om, hvis det liv jeg elskede, skulle ende med, at jeg blev kvalt.
Dog strider det stadig imod min forståelse, at man slår folk 
ihjel(undskyld ordvalget). 
Der er sikkert mange som gennem tiden har lidt en lang og 
smertefuld død, hvilket selvfølgelig er forfærdeligt. Men er det 
ikke mere forfærdeligt, at man bruger sundhedsvæsnet, som 
oprindeligt blev skabt til at redde liv, til at tage livet fra folk i 
stedet for? 
Jeg er med på, at det handler om -medmenneskelighed-. men 
for mig betyder dette ord altså ”at hjælpe sine medmennesker 
med at få det godt i livet” og ikke med at blive til lig.
Der er også en juridisk udfordring ved at indføre aktiv døds-
hjælp. Skal der være en lov som lyder: Du må gerne hjælpe en 
person med at dø uden at du kan blive dømt. 
Det er lidt som at godkende mord, og det har jo altid været den 
værste forbrydelse i det danske retssystem.
Er det så ikke bedre, at man prøver at udnytte, at man har fået et 
liv og forsøger at få det bedste ud af dét, uanset hvordan dét har 
formet sig? 
Hvis ens levetid lakker mod enden, på grund af sygdom måske, 
kan der sørges for, at livet får en god og naturlig afslutning. 
F.eks. i form hospicer.
Her kan man få omsorg og smertelindrene behandling men 
sammentidlig ende livet selv. 
Angående det med at `udnytte livet` vil jeg bruge Birger Berg-
mann som eksempel igen. 
Han kan, som sagt, kun blinke og bevæge øjnene, men ved 
hjælp fra avancerede computersystemer og specialuddannede 
hjælpere, kan han kommunikere og sætte forskellige ting i værk. 
Derfor siger han selv, at hans liv er meningsfuldt. 
Man kan sige, at han tog imod aktiv livshjælp i stedet for aktiv 
dødshjælp.
Lev livet, mens du har det... 
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Kirstine



Et bord som ingen  
andre har! 

Ronnie og Julie bestilte et spisebord 
på Træværkstedet til deres nye hus i 
Thorsager. De fik et bord som ingen 
andre har – det blev mega flot. 

Træværkstedet fik på værkstedet besøg 
af Ronnie som gerne ville have dem til at 
special-designe et spisebord til sit nye hus 
i Thorsager. 

Træværkstedet gik frisk til opgaven og 
bordet endte ud med at blive et 120 cm 
bredt og 360 cm langt plankebord. Der 
kan sidde mindst 12 personer ved det og 
bordet er lavet af 3 tommer tykke ege-
planker og vejer ca. 250 kg. På grund af 
størrelse og vægten havde Træværkstedet 
lovede at levere bordet og montere det på 
stedet – vi må håbe at de ikke skal have 
det flyttet foreløbig :).

Hele træværkstedet var med til leveringen 
og Medielinjen stødte til for at tage bille-
der og filme projektet. ”Bord-rejsegildet” 
blev efterfølgende fejret – da Ronnie 
og Julie diskede op med kaffe, boller og 
saftevand til hele banden – det var super 
hyggeligt! 5



Onsdag d. 22. februar blev der afholdt  
reception på Borupvej. Selvom det kun var 
Aleksander der skulle modtage bevis, blev 
der alligevel holdt et brag af en reception 
som altid. Der var sandelig ikke sparet på 
noget, når det kom til mad og drikke.

Afgangseleven havde inviteret sine kolleger, 
venner fra bofællesksaber og familien. 

Der blev holdt tale af forstander Thomas Sønd-
berg som også overrakte kompetence bevis til 
den stolte elev. 
Der blev sunget, drukket champagne og serve-
ret fantastisk mad som var lavet af kantinen. 
Stort tillykke til Aleksander :-)

STU afslutning

6

Marie



7

Marie



PGU-ELEV FRA MEDIELINJEN 
UDGIVER RADIOAPP
Den 19-årige PGU-elev Oliver Lauritsen har den 
seneste tid arbejdet hårdt, for at få sin radio app 
klar til udgivelse på Gogle Play.
De seneste 10 måneder har den primært stået på 
Android udvikling både i fritiden og på arbejdet på 
PGU’s Medielinje i Hornslet.
– Jeg kendte intet til app udvikling, da jeg begynd-
te, men gik bare i gang. Det meste, af det jeg kan, er 
selvlært, siger Oliver Lauritsen.
Appen indholdt sidst vi snakkede med Oliver 36 
radiostationer heraf 26 danske. Her et par måned-
er efter er der nu er over 50 radiostationer, der kan 
streames via Android-mobiltelefoner eller Android- 
tablets.

– Foreløbig ligger appen i en public betaversion på 
Google Play og kan downloades i hele verden, forklar-
er den ambitiøse udvikler.
Planen er nu løbende at tilføre flere radiokanaler. 
Tidligere var der ikke udsigt til at kunne få fornø-
jelsen af App’en på Apple-enheder “Der vil ikke 
vil blive brugt kræfter på at udgive appen til Apples 
mobilenheder.– Det kommer ikke til at ske” slog Oliver 
Lauritsen tidligere fast. Dette har heldigivis ændret 
sig, da der er forhåbninger om at lave en univer-
sal-app, der kan virke på alle enheder, det eneste der 
kræver er en Web-Browser.
Appen kan downloades ved at søge på  “@oliverapps” 
eller “oliverapps”  på Google Play.
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Oliver
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HVAD HAR DU LAVET I VINTERFERIEN?

Stephan
Jeg har haft lidt hygge tid med 
kæresten i ferien. Vi var hjemme 
hos hende den første del af ferien og 
så hos mig resten af tiden. Vi  
var også ude at cykle i det gode vejr.

Mig og en ven havde fødselsdag, 
så vi inviterede til fest hjemme hos 
mig og det det gik fint nok.

Isabella
Jeg har været sammen med min 
farmor, det var fint, men hun har 
haft det skidt på det seneste så det 
var rart at se hende, altså lige være 
hjemme og sige hej.

Jeg var også hos min mor og sam-
men med min søster, det var skønt 
få lidt familiehygge.

Resten af tiden har jeg bare slappet 
af, det var jeg ret glad for.

Charlotte
Jeg har været til fodbold 
den første og sidste  
weekend i ferien, den 
første var jeg i Malmø og 
vandt bronze.

Den weekend vi lige har 
haft var jeg til lands-
holdkampe, der blev jeg 
udtaget til pigelandshold 
vi skal til Hviderusland 
i maj.

Dagene mellem mandag og 
fredag var jeg sammen med 
kæresten så jeg har ikke noget 
at brokke mig over, og det er 
bare dejligt.
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Danny



Medielinjen får filmet en del 
for tiden, som i kan følge med 

i på PGUpress.dk. Senest har de 
været ude og interviewe og filme 

den lille købmand i Knebel.

Kantinen leverede som sædvanligt 
den helt fantastiske, lækre mad  
som vi fik til receptionen vi holdte 
for Aleksander. Selvom de har måtte 
undvære kantine-eleven Yasmine,  
som har været 14 dage i praktik på 
Medie. 

Produktionen af krydderurter er ligeledes i ekspresfart; hver 

uge skal der såes et nyt bord så de kan følge med den store 

efterspørgsel.
Foran Gartneriet skal der  

lægges en ny flisegang  

så vandet kan løbe i de  

nylavede kloakker.



Produktionen af krydderurter er ligeledes i ekspresfart; hver 

uge skal der såes et nyt bord så de kan følge med den store 

efterspørgsel.
Foran Gartneriet skal der  

lægges en ny flisegang  

så vandet kan løbe i de  

nylavede kloakker.

Træ har for tiden nok at rive i og har gang i mange sjove bestil-
linger. De er blevet hyret til at lave søjler der skal fungere som 
lampe-holdere til en have. Legehuse skal ligeledees bygges til 
børnehaver både i Hornslet og i Ry. Bordebænke-sæt skal laves 
samt salgsboder til spejderne i Hornslet.
Biblioteket har bestilt et stort S, som skal være 2x2x2 meter. 
Og ikke mindst har de gang i vedligehold af alle vores bofælles-
skaber, som sædvanligt :-)

Produktionen af sommer-blomster er allerede i  fuld gang, der fyldes potter op til prikling så de farvestrålende blom-ster snart kan lyse op på gartneriet og blive solgt i deres butik.

Der er mange projekter igang på værkstederne!
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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/2hIyBA312

Marie bor på Borupvej 
og arbejder på Medie
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Navn: Marie Løfting
Fødselsdag: 23/695
Søskende: Jeg har en lillebror, lillesøster og en halvstorebror
Hvor kommer du fra? Højbjerg, Aarhus
Stjernetegn: Krebs
Hvad for et job ønsker du efter PGU? Forfatter eller noget med 
film
Kæledyr: Min far har 1 hund (Terrier) og min lillebror har 2 marsvin
Har du en kæreste? Nej
Hobby/interesser: Heste, computer, skrive historier og lave  
videoer med min lillebror til vores Youtubekanal (Breaking  
Siblings) :)
Yndlingsdyr/hadedyr: Heste/slanger
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Jordbær og mango/Jeg hader intet frugt
Yndlingssport/hadesport: Ridning/fodbold
Det værste du ved: Krig
3 ting, du gerne ville have med på en øde ø: En trådløs stationær 
computer med evig WiFi og en færge med en kaptajn, som kan  
sejle mig hjem igen
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.? Spare dem op eller 
købe et fladskærms-tv
Hvis du var et dyr, hvad var du så? En hund
Hvad er din største oplevelse? Jeg har haft rigtig mange gode  
oplevelser, men den største må nok være, da jeg fik en af mine  
historier udgivet i et hesteblad
Hvad skal du efter PGU? Det ved jeg ikke endnu
Hvad er det bedste ved at være i PGU? At være  sammen med  
Kirstine
Hvad er det værste ved at være i PGU? Helt klart rengøring!  
Men det skal jo gøres :)          

Marie bor på Borupvej 
og arbejder på Medie
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Opgaver til at tænke over
Gæt en skygge.

Ud fra hvad du kan se på billedet med skyggen, skal du gætte på hvad billedet er af, du for flere 
valgmuligheder at vælge imellen, sæt en streg under dit svar.

1) Hvad er på billede nr. 1.
A) En abe  B) En frugt  C) to dansene klove  D) luft 

2) Hvad er på billede nr. 2.
A) Bedstemor er det dig!  B) ?  C) -_-  D) Penge ^_^ 

3) Hvad er på billede nr 3.
A) Jeg keder mig  B) Nej!  C) Ulovligheder  D) Stol

4) Hvad er på billede nr. 4.
A) Jeg kører <^_^>  B) >_<  C) Mhhm kage  D) Bil

5) Hvad er på billede nr. 5.
A) Min kun min!  B) Cykel  C) Sko  D) Bade? LØB!

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Nr. 4
Nr. 5

Svar : Billede nr. 1. B.  Billede nr. 2. D.  
Billede nr. 3. D.  Billede nr. 4. D.  Billede nr. 5. C.  

Danny
14



6 4 1 3 9
1 2 6 4

2 9 4 5 7
2 8 3

8 6 3 7 1 9
7 2 9

1 3 6 9
9 3 6 4 8 2

5

2
5 7 3

9 4 8 7
8 4 1

3 2 5 8
5 8 9

4 1 6 5
3 7 4
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Find 10 fejl!



Den græske mytologi
Den græske mytologi kom til over 
1000 år før kristi fødsel,  men man 
startede først med at skrive myter 
om den efter en del hundrede år. 
Skrivekunsten kom nemlig sent til 
Grækenland. 
En myte betyder en mundtlig 
beretning/fortælling. 
Det er altså en historie. Verdensfamiliens begyndelse 

Man kan, i følge den græske my-
tologi sige, at verdens elementer 
er i familie. I begyndelsen var 
der kaos (virvar). Kaos ’fødte’ 
Nyx(natten) og Erebos(mørke). 
Nyx og  
Erebos fødte Æter(det himmelske 
luftlag) og Hemera(dagen). Ud af 
kaos kom desuden Gaia(moder 
jord). Gaia skabte sig en elsker,  
Uranos(himlen).
Gaia og Uranos fik mange børn. 
Blandt andet Brontes(torden) og 
Steropes(lyn).

De græske guder (de olympiske 
guder)
I ordtiden forestillede grækerne 
sig, at deres guder boede på 
bjerget, Olympen. Derfor hedder 
guderne, de olympiske guder. 
Det, som kendetegner græsk my-
tologi er antropomorfismen. Dette 
betyder, at guderne, til forveksling, 
ligner mennesker. Men der er al-
ligevel forskel på dem og os. De er 
blandt andet stærkere, smukkere 
og udødelige.

Zeus 
Zeus er leder over de andre guder. 
Han har en tordenkilde. Dvs. at 
han er herre over lynet, og kan ka-
ste med det, som det passer ham.  
Han forelsker sig let i både guder 
og mennesker og det er der kom-
met ufattelig mange børn ud af.  
Hvis han falder for en menneske-
kvinde, kan han forvandle sig til 
en menneskemand.

Hera 
Hera er Zeus kone. Hun er gud-
inde for kvinder, ægteskaber, him-
melen og stjernerne.

Apollon
Apollon er gud for kunstner(ting 
man kan dyrke), særligt musik. 
Han spiller selv på lyre, som er de 
græske guders guitar. Han er også 
gud for lægekunst og helbredelse 
og kan desuden spå. Han elsker 
skønhed og harmoni.

Nogle af guderne 

Myten om Irakos 
Højt at flyve, dybt at falde. 
Dette ordsprog passer godt på 
denne myte. Den handler om  
drengen Irakos. Irakos og hans 
far. Daidalos. ville flygte fra en 
labyrint, som de selv havde bygget. 
Det skulle de gøre ved at flyve væk 
fra den, med vinger lavet af fjer og 
bivoks.
Daidalos fortalte sønnen, at han 
hverken skulle flyve for højt, så 
han ikke ramte himmelen og 
solen, eller for lavt, så han ramte 
havet. 
Han skulle flyve lige i midten. 
Det lyttede Irakos dog ikke til og 
han fløj af sted mod solen. Des-
værre smeltede bivoksen på hans 
vinger og han endte dermed med 
at falde i havet.

Græske myter

Myten om Prometheus
Prometheus er en titan. Titaner 
var forgængere for de Olympiske 
guder. En myte fortæller, at Pro-
metheus engang delte et offerdyr 
i to dele. En del til menneskerne 
og en del til guderne. Da gudernes 
leder, Zeus, skulle vælge en del, 
valgte han den dårligste, hvilket 
gjorde ham vred. Han straffede 
dog ikke Prometheus, men men-
neskerne, ved at tage ilden fra 
dem. Prometheus stjal så ilden og 
gav den tilbage til menneskerne. 
Det gjorde Zeus endnu mere gal 

og han lænkede nu Prometheus til 
en klippe og lod hver dag en ørn 
hakke i hans lever. Helten He-
rakles befriede ham. Til gengæld 
skulle Prometheus fortælle hvor 
hesperidernes gyldne æbler, som 
giver evig ungdom, kunne findes.

Her er et par myter 



Dionysos
Dionysos er gud for vin, rus og 
vildskab. Omkring ham er der al-
tid vilde fester med frække fyre og 
dejlige kvinder. Han er Apollons
(den rolige og harmoniske guds) 
modsætning.

Afrodite 
Afrodite er skønhedens gudinde. 
Hun er gudinde for forelskelse, 
frugtbarhed, flirt, sensualitet og 
sex.

Athene
Athene er gudinde for klogskab, 
viden, håndværk og krigsforsvar, 
så som gode fæstninger.

Zeus er far til Athenes. 
En dag fik Zeus en frygtelig ho-
vedpine og bad om hjælp. Der blev 
hugget en revne i hans hovede og 
ud af revnen trådte Athene iført en 
rustning.

Hades 
Guden Hades hersker i de dødes 
verden(underverdenen), imens at 
hans to brødre Zeus og Poseidon 
hersker over henholdsvis, jorden 
og havet. 

Poseidon 
Poseidon er gud for havet, åer, 
floder, drikkevand, kilder, vogne 
og heste. 
Han er bror til Zeus og Hades og 
bor ikke på toppen af Olympen, 
men i havet.

De fire årstider 
Det er Hades, som har gjort, at 
der er forskellige årstider. Engang 
kidnappede han nemlig den unge 
gudinde Persefone, som sørger for, 
at jorden altid er grøn og frodig. 
Da han forsvandt ned i underver-
denen med hende, visnede alle 
blade og træer. Da Persefone igen 
blev hentet op til jordens over-
flade af sin mor, blev der grønt og 
smukt igen. Hades lavede siden 
en aftale, om at Persefone kunne 
være ved ham halvdelen af tiden 
og den anden halvdel oppe på jor-
den. Når Persefone kommer op til 
jorden, bliver det forår og derefter 
sommer, og når hun tager ned til 
Hades i underverdenen, bliver det 
efterår og derefter vinter.

Græsk- og Nordisk mytologi
til sammenligning

Græsk- og Nordisk mytologi min-
der faktisk en del om hinanden. 
Der er i begge religioner, blevet 
skrevet myter om forskellige ting. 
Derudover er både de Græske og 
Nordiske guder uddødelige og 
hver gudegruppe har en hersker. 
De græske guders hersker er Zeus 
og herskeren over de nordiske 
guder er Odin. 
Guderne fra begge religioner har 
desuden ansvarsområder hver, så 
som frugtbarhed og krig. De tro-
ende kan derfor ofre til forskellige 
guder afhængig af, hvad de håber, 
at kunne få hjælp til på de forskel-
lige tidspunkter. 

Kirstine
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Too good to go

Thomas

Fandt ud af at en butik 
der hedder Min køb-
mand var med i Too 
Good To Go, blev over-
rasket over at det var 
nået helt ud til Knebel.
Jeg gav 29 kr. for denne 
pose med varer!

“To good to go” Appen er en opslagstavle 
for restauranter eller andre former for 
foretninger der har overskydende varer.

Der bliver lavet en lille annonce om varerne og 
afhentningstider i appen som du kan se, man kan 
derefter hente en pakke/pose med nogle af tingene 
på stedet, ved den tid der står, for bare en brøkdel 
af den normale pris.

Danny

Havde hørt om appen fra Thomas –  
fik prøvet appen ved nogle sushi-steder 
i Aarhus og jeg kan sige at jeg er blevet 
meget glad for den. 
Har haft nogen svipsere, men er til-
freds.

“Too good to go” fakta:

Downloads : Over 500.000. 
CO2 reduceret : 1.047 ton.
Måltider redistribueret : 581.512.

Fortsættelse følger 
næste måneds 
artikel i Smøren!

Danny
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Læsernes drømmetydninger
Denne artikel indeholder tydninger af nogle læseres drømme. Hvis du har haft en sær drøm, som du gerne vil 
have tydet, så send en mail med drømmen til marieloefting@gmail.com

Thomas faglærer på medielinjen har 
haft denne drøm:
Drømmen startede med, at jeg 
kom ind køkkenet på medielin-
jen, men det lignede ikke sig selv.  
Der var gæster på besøg som nær-
mest havde overtaget køkkenet. De sad 
og drak øl og vin og der var tom embal-
lage overalt. De var også begyndt at plante 
forskellige grøntsager og urter i gryder, potter 
og pander – ja selv kopperne, og selvom jeg prøvede at sige til 
dem, at det ikke var så smart, fordi der snart kom elever, der 
skulle have morgenmad, sagde de, at det havde de fået lov til. 
Jette og Andreas var der også, selvom de overhovedet ikke 
lignede sig selv, og de kommenterede ikke de fremmede. Jeg gik 
udenfor Medielinjen, som lå i et kæmpe betonkompleks, der 
udgjorde PGU. 
Jeg kom forbi et moderne højhus, hvor der var en vældig trafik 
med folk, der kom ud og ind af glasdørene med kufferter. Der 
holdt taxier udenfor og ventede. Udenfor var der også et kæmpe 
marked, hvor gadehandlere solgte alt muligt.
Jeg spurgte en mand, hvad det var for noget. Han sagde ”Det er 
da PGU’s hotel. Det er her gæsterne bor. Vidste du ikke det ?”, 
svarede han lidt surt.
Jeg købte en lille mystisk træfigur af en svensk smykkesælger, og 
det underlige var, at jeg talte flydende svensk. 

Maries tydning af denne drøm:
Drømme om gæster kan hentyde til, at du mangler selskab i 
dit liv, at du mangler inspiration til at komme videre, eller at 
der er et bestemt menneske du savner. Måske er gæsterne i 
virkeligheden dig selv. Læg mærke til dine følelser. Følte du 
dig generelt uvelkommen? Det interessante er, at det ikke var 
dig selv, der drak alkoholen, men de fremmede gæster. Man 
kan drikke alkohol for at fortrænge følelser eller konflikter. 
Men at drikke alkohol kan også symbolisere fest og farver. 
Så se på om der er noget du bør fejre, eller noget du er særlig 
tilfreds med? Grøntsagerne kan hentyde til nye begyndelser 
og idéer.  
Det interessante er, at grøntsagerne blev dyrket i gryder, 
pander og kopper. Potterne kan hentyde til din attitude. Dette 
symbol kan afsløre skjulte frustrationer. Måske mangler du 
inspiration i din hverdag eller rutine?  
Kopperne kan hentyde til selvrensning. Var de halv fulde eller 
halv tomme? Ser du på livet med en optimistisk eller pessi 
mistisk attitude? Da Jette og Andreas ikke kommenterede de 
fremmede gæster, kan hentyde til, at dine idéer bliver overset 
eller at du ikke føler, at de bliver taget alvorligt. Det er også  
interessant, at taxaerne holdte og ventede. Føler du, at du ikke 
kommer nogle vegne med dig selv eller dine idéer? Folkene 
udenfor PGU kan også symbolisere dig selv. Et hotel i en 
drøm er svær at tyde direkte, fordi der er så mange symboler, 
som skal sættes sammen for at få den endelige tydning.  
Måske trænger du til ferie eller slappe af? Markedet kan re-
præsentere, hvordan du præsenterer dine idéer for andre. 

Gjorde du en god handel? Træfiguren kan symbolisere dig selv. 
Føler du dig misforstået i et forhold? Læg mærke til smykker-
ne, som smykkesælgeren solgte. Halskæder kan hentyde til din  
halschakra, og derfor er der mulighed for, at du pynter på dine 
ord og kommunikation. I drømmens indre mystiske verden, 
kan vi opleve at der tales et sprog, vi enten ikke forstår eller 
taler flydende, og hvor man ikke kender sproget i den ydre 
verden. Disse drømme er gerne henvisninger til, at du er ved 
at bevæge dig ind i ukendt territorium i det ubevidste og at 
noget af det vil virke fremmed.

Anonym, har indsendt denne drøm:  
For noget tid siden havde jeg en kort drøm hvor jeg var på en 
strand. Det var godt vejr og standen var smuk. Jeg var gået hen 
af stranden da jeg fandt en kasse med et gardin på et bord.
Det så antikt ud og lignede et teater, jeg kunne høre kasuel mu-
sik og havets brusen, da jeg stod foran det. 
Jeg trak gadinet fra og så til min store overraskelse et lille tivoli, 
med en masse tyrkiske frøer de lindede dem fra regnskoven der 
klatrer i træer. Tivoliet så gammelt ud og de små boder og byg-
ninger lignede noget fra 
Den Gamle By og folk 
var fuldt i gang med 
af have det sjovt da 
jeg trak gardinet  
fra. Så kiggede  
de på mig og så  
vågnede jeg op.

Maries tydning af denne drøm:
Det lyder godt nok som en underlig drøm! Det er en fed detal-
je, at du lagde mærke til vejret på stranden, siden vand og vejr 
ofte symboliserer ens følelser. Roligt og klart vand kan hentyde 
til, at dine følelser er stabile for tiden. Kassen kan symbolisere 
skjulte sider af dig selv. Hvis du åbner den, betyder det, at disse 
sider er blevet afsløret. Alternativt betyder det, at du er ved 
at opdage nye sider af dig selv. Hvordan havde du det, da du 
åbnede kassen? Var du nysgerrig? Bange? Glad? Hvis du var 
bange, kan det hentyde til, at du har opdaget sider af dig selv, 
som har gjort dig angst. Frøerne kan hentyde til en uventet 
ændring, udvikling og fornyelse. Hvis frøerne hopper, betyder 
det, at du har en tendens til at springe fra den ene ting til den 
anden. Har du gang i mange ting for tiden? Er du stresset? 
Drømmen hentyder i så fald til, at du bør tage den mere med 
ro i dit vågne liv. Det kan også betyde, at du tager store skridt 
mod et mål. Hvis du hører lyden af en frø i en drøm, betyder 
det at du ikke har opnået det du ville. Drømme om tivoli kan 
være svær at tyde, da der her er tale om mange symboler på én 
gang. 
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Marts 2017
1. onsdag
2. torsdag Oliver Lauritsen - 19 år
3. fredag Camilla Jensen - 24 år
4. lørdag
5. søndag
6. mandag
7. tirsdag
8. onsdag
9. torsdag
10. fredag
11. lørdag
12. søndag
13. mandag
14. tirsdag
15. onsdag Michael Cention Bruun - 24 år
16. torsdag
17. fredag
18. Lørdag

19. søndag
20. mandag
21. tirsdag
22. onsdag
23. torsdag
24. fredag
25. lørdag
26. søndag
27. mandag
28. tirsdag
29. onsdag
30. torsdag
31. fredag

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

Lidt af hvert!

Efter tungt arbejde i Lime tager 
gartnerne en fortjent pause
I Lime, har gartneriet haft et stort projekt, 
hvor de skulle lægge fældede stammer i 
containere. Så der kan blive planeret og 
de kan komme i gang med at plante.

Medielinjen på toppen
Medielinjens reportage hold var forleden 
på optagelse hos købmanden i Knebel 
i forbindelse med app’en ”Too Good To 
Go”. Det blev også til en afstikker til top-
pen af Trehøje i Mols Bjerge i bidende 
forårskulde. Men hvad betyder vejret, 
når bare humøret er højt, udsigten er flot 
og der er uidentificerede Pokemons på 
Kattrups mobilskærm.


