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Så blev de sidste 55 planter sat på 
projektet i Lime.

Med en rigtig dygtig elev fik vi 
plantet 235 hækplanter på 2 timer.

I de stille perioder på weekend
vagten underviser Michael, Isabella 
i hvordan man laver sammenplant
ninger.

PGU har købt  

Rønde Vandrehjem

HUSK AT MELDE JER TIL
TIVOLI FRIHEDEN TUREN
Onsdag, den 26. juli 2017
Tilmelding: til din vejleder senest den 17. juli 2017

God sommerferie!



TOILETSNAK! 
Stephan gør sig mange tanker... Han spørger, 
”hvis det er rigtigt at papir er lavet af træ, 
hvorfor får man så ikke splinter i måsen når 
man tørrer sig?”

DE HAR DET SÅ HÅRDT  
PÅ GARTNERIET!
 men en fortjent pause bliver det  
dog til ind imellem :)

”GUMPE-TUNG” HELT! 
Michael blev dagens mand i skysovs på 
Spinalonga turen. Dortes dyre håndklæde 
faldt i vandet fra båden, og gentleman som 
Michael er, hoppede han i havet. Han mente 
dog at han måtte have silikone i bagdelen 
 for hold da op den var svær at ”trække” 
med ned under vandet, da han skulle dykke 
efter håndklædet:)

MULTI-SPROGET! 
Stephan var i vældigt humør aftenen inden vi 
skulle på Jeep Safari på Kreta. 
”Er det i morgen vi skal på DEEP Safari  det 
må jo være nede, som på tysk UNTER, UN
TER altså DEEP, DEEP”??? ”Og det andet 
hold skal de på den der ”SPEEDYLONGA” ?
Ingen tvivl om at  
Stephan var lidt  
Speedy og  
meget morsom  
den aften :)

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

:-)

Juni udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny, Tina, Kirstine, 
Oliver, Mads, Mark, Michael K, Michael R, Filip, Martin, Sarah, Nicolai.
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GARTNERNE VIL 
IKKE STÅ TILBAGE!

I misundelse over Træværkstedets  
tamme skade forsøgte SvendErik at  
”puste liv” i denne stakkels svale, som  

desværre blev  fundet for sent  
på gartneri grunden.

Ebeltoftvej var på en lille hyggetur til vandet – snakken 
faldt på mols og Trehøje, nogle havde ikke været der...
– det kom de så, og her er ser vi Ulf, Thomas og Stefan 
på toppen af mols - fed udsigt. Deres næste projekt bliver 
at ”bestige” Himmelbjerget. Der er masser af oplevelser at 
hente i nærområdet - det er bare om at komme afsted :-)

3 mænd høje på Trehøje

PAS PÅ BUSDØREN :D
En morgen hvor vi er nogle elever der venter 
på bus nr 319 henne ved Mørkes busstoppe
sted og jeg snakkede med min søster i tele
fon og siger så til hende ”min bus kommer, nu 
ringer senere” og i det jeg ligger på tænker 
jeg ikke på at jeg står meget tæt på bussen 
og havde ikke set at busdøren havde åbnet 
sig og wupti jeg får den lige i smasken  ja 
god start på dagen må man sige, hahah:D
Tina, elev Medie



Det her er livet..! 

54

Det her er livet... en kommentar hørt en 
del gange på vores fantastiske studietur til 
Kreta. Det at kunne kaste sig i det klare blå 
vand og bare nyde havet og solen. Det at 
opleve nye steder og se spændende ting – og 
bare det at hygge sig i fællesskab med andre 
er da livet, når det er bedst. 

Knossos, Spinalonga, Jeep
safari og husture

Programmet var intensivt 
men spændende og bød på 
mange forskellige aktiviteter 
- ikke mindst OL-idrætsdagen 
bragte grin og konkurrence 
genet frem i de fleste. 

I denne artikel bringer vi 
kun et meget lille udrag af 
billeder fra turen – på neden-
stående link har vi samlet et 
galleri som omfatter billeder 
fra flere deltagere på turen:



Der var mange dicipliner på programmet til 
OL-dagen og der blev gået til makronerne 
med blod sved og tårer. Der var 8 hold – 7 
hold fra hvert bofællesskab og 1 hold  
bestående af garvede og sporty besyrelsens-
medlemmer. Konkurrrencerne foregik både  
til lands og til vands.

Diciplinerne var: 
Kuglebanebygning på stranden. 
Byg det højeste stentårn på stranden.
Bordtennis
Vandstafet på rutsjebane
Vandstafet på distance
Motionsrum
Tennis - (ram ”målet”)
Fodbold

Der blev trådt i pedalerne  det 
gjaldt som hold om, at komme 

længst på kortets tid!

Konditionen blev sat på prøve i 
fodboldkampene.

Og et godt boldøje en fordel, når 
“målet” skulle rammes i tennis.

Samarbejde og finesse var alt af
gørende i bygning af højeste tårn.
Og kreativiteten var høj i “kugle

bane” bygning.

Sarah førte streng kontrol med 
vinderne i bordtennis

76

OL-dagen

Skovvej blev vinder og gevinsten var en middag i byen  stort tillykke :)

Bastian var på “tegnekursus”  
en aften på Kreta og tegnede  

bl.a. denne overskrift :)



Fra den 18. til den 25. maj var jeg med 
PGU på Kreta. Turen startede med at 
være lidt udfordrende. Jeg følte nemlig, 
at det var lidt svært socialt. 
Grunden var nok mest, at folk blev spredt for 
alle vinde, da vi jo boede på forskellige væ-
relser på det store hotel og var på ture hver 
for sig. Derfor var det lidt uoverskueligt.

Som sagt var det heldigvis ikke hele turen, at 
jeg syntes, det var svært. Endte nemlig med 
at finde ro i tingene, som de var, hvilket gjor-
de, at jeg fik mere overskud til at fokusere på  
”at være i et andet land” og suge nye indtryk 
til mig. Så det blev en god rejse alligevel.

På opdagelse i bjergene
En af de fede oplevelser på turen var, da vi 
var på jeepsafari oppe i de græske bjerge. 
Det var spændende at færdes i et helt andet 
terræn end det danske. Vi kørte meget højt 
op med jeepen og udsigten var fantastisk.

På bilturen fik vi nogle kæmpe regnskyl og 
en del torden og lyn. Selvom jeg ikke havde 
tøj på til dette, var det stadig interessant at 
mærke dette ekstreme vejr, som jeg heller 
ikke har oplevet så ofte på dansk jord.

Sidst, men ikke mindst, var det dejligt at 
komme væk fra alle turiststederne og se  
noget andet af Kreta. 

Skrevet af Kirstine

Kreta ”eventyret” 

“Det var lidt udfordrende at være 
så mange af sted – men jeg endte 
med at finde ro i tingene” Kirstine
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Min fantastiske Kreta tur :-)
Skrevet af Marie

Vi skulle af sted midt om natten. Det var lidt hårdt at stå op, men da vi først var kommet afsted var 
det godt. Jeg sov slet ikke aftenen før, fordi jeg tænkte at det ikke kunne betale sig. Så jeg tilbragte 
aftenen med at ligge i sengen og slappe af og se film. Da klokken blev 1.30 besluttede jeg mig for at 
stå op. Yasmine og Oliver var allerede oppe, og vi fik pizza og cola til morgenmad :-)

Andreas hentede os kl. 02.30 hvor vi blev kørt til Banevej. Her blev vi hentet af to busser, som skulle 
køre os til lufthavnen. Vi skulle flyve kl. 7 og vi landede i lufthavnen på Kreta kl. 11.30. Vi fik mor-
genmad på flyet som bestod af brød, forskelligt pålæg og en kanelsnegl til dessert. Da vi var landet 
skulle vi først hente vores kufferter og bagefter blev vi kørt til hotellet i bus. Da vi ankom til hotellet 
stillede vi vores kufferter i et rum i receptionen og bagefter gik vi ned til poolen og slappede lidt af. 
Bagefter gik vi op på vores værelser og pakkede ud. I starten boede Kirstine og jeg langt fra receptio-
nen, og det var hårdt at gå op til værelset, pga. de mange stentrapper. Derfor byttede vi værelse med 
Andreas og Naim, som boede på første etage. Det var meget nemmere, og jeg fik mere energi og over-
skud til at gøre de ting vi skulle lave. 

Den første dag var vi på Knossos. Selvom jeg allerede havde været der en gang før, synes jeg allige-
vel det var spændende. Bagefter kørte vi ind til byen, hvor vi fik frokost, som var verdens kedeligste 
madpakke. Det var bare tørt franskbrød med skinke og ost. Bagefter gik Yasmine, Alexander og jeg 
lidt rundt og kiggede på butikker. Bagefter kørte vi tilbage til hotellet, hvor der var dømt fri leg indtil 
vi skulle spise aftensmad på hotellets restaurant. 

Næste dag var der PGU OL hvor vi skulle konkurrere hus mod hus. Man kunne vinde en middag 
som PGU betalte. Der var mange dicipliner, bl.a. fodbold,  bordtennis, motionscenter, rutsje i van-
drutsjebaner og man skulle også lave et stenslot og en boldbane på stranden. Det varede næsten hele 
dagen. Men vores hus kom desværre ikke i top 3. Næste dag var nogle af os på Spinalonga, som er en 
ø hvor de spedalske blev sendt ud til fra 1904-1957. I kan læse mere om øen på nettet. Vi blev sejlet 
dertil i båd. På hjemvejen fik vi frokost om bord på skibet, og vi holdt ind til en lille ø hvor man  
kunne bade. 

Da vi kom tilbage til hotellet var der igen dømt fri leg indtil aftensmaden. Næste dag var vi på Jeep 
safari i bjergene. Men det regnede og lynede meget, så vores hus blev for det meste inde i jeepen. På 
vejen fyrede Oliver nogle hylende morsomme jokes af, vi bestilte næsten ikke andet end at grine i 
jeepen. På et tidspunkt stoppede vi ved en restaurant, hvor vi fik frokost.  
Da vi var færdige med at spise kørte vi ind til en landsby, hvor vi gik lidt rundt. Der var et træ,  
som var over 2000 år gammelt. Det var Europas ældste træ.  
Bagefter kørte vi tilbage til hotellet. 

Næste dag kørte vi med taxa ind til byen, hvor vi bl.a 
prøvede fiskemassage på fødderne. Så fik vi fro-
kost på en restaurant. Bagefter gik turen til 
hotellet. Den sidste dag slappede vi bare af 
og gjorde alt det, vi ikke havde nået de 
andre dage. Jeg var bl.a i poolen og 
bade. Næste dag skulle vi desværre 
hjem igen. Jeg kunne godt have 
brugt en uge mere på Kreta, men 
som man siger: Ude er godt, 
men hjemme er bedst! :-)
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Jeg påtog mig den opgave at nedskrive  
nogle af alle de skøre ting som Oliver 

sagde på Kreta - og det var mange. Hvis i 
vil læse dem kan i se tillægget i avisen :-)

Kirstine og Marie fortæller på disse sider om deres oplevelse af turen:



Opgaver
Find vej ud af labyrinten Let soduko

- Tjener, der er en flue i min suppe!
- Bare rolig, den skal edderkoppen på Deres 
brød nok ordne.

- Min hund lyver
- Sludder! Hunde 
kan ikke lyve
- Jo hør selv. Trofast 
hvad siger katten
- VOV!

En fin mand går ind på en restaurant i Madrid 
og beder om dagens ret. Efter at han har spist 
spørger han tjeneren, hvad retten bestod af. Tje-
neren fortæller, at det var tyrenosser fra dagens 
tyrefægtning, og at de får det på lager hver an-
den uge. To uger senere kommer manden igen, 
og vil have dagens ret. Han får straks serveret, 
men denne gang fylder retten næsten ingenting 
på tallerkenen, og han kalder på tjeneren og  
beder om en forklaring.
- “Tjah, det er jo ikke altid tyren, som taber,” 
svarer tjeneren.

En blondine ringer  
til SAS
- Hvor lang tid tager 
det at flyve til Brasi-
lien?
- Lige 2 sekunder, 
svarer damen fra SAS
- Tak, siger blondien, 
og lægger på.

Medium soduko

3 4
1 2 8 9
6 2

6 5 4
1 7

3 6 1
9 5
7 8 6 4

9 8

2 3
1 9 4 2
4 9 7

4 5 3 7
2

7 6 2 1
1 8 3

1 3 7 6
3 9

PGU Rosenholm køber Rønde Vandrehjem

Vandrehjemmets to bygninger er fra, henholdsvis, år 1939 og 1996. Der er en helt fantastisk udsigt ud over Kaløvig.

Vandrehjemmet skal fortsat drives som vandrehjem. Det 
skal dog, samtidig, være en del af PGU`s koncept med at 
hjælpe unge med særlige behov, med at finde en vej ind på 
arbejdsmarkedet.
Planen er, at vandrehjemmet skal fungere som et værk-
sted, for de unge, hvor de kan arbejde med turisme, 
servicefag  og lignende. PGU`s øvrige værksteder skal så 
hjælpe med at vedligeholde vandrehjemmet. F.eks. skal 
gartnerriet holde naturen omkring stedet pæn, og folkene 
fra træværkstedet skal hjælpe med renoveringen af dets 
bygninger, mens medielinjen skal stå for pr-materiale. 
”Vi tænker også, at nogle af stedets rum kan blive gjort til 
mødelokaler, som man kan holde konferencer i.  Der er 
mange muligheder og fantasien har ingen grænser” siger  
forstander for PGU Rosenholm, Birgit Smedegaard.
Det er PGU-Rosenholms bestyrelse , der fostret ideen 
og da muligheden bød sig , bød de ind på stedet. Birgit 
Smedegaard er meget begejstret for, at det hele er faldet på 
plads.
 ” Jeg er super glad. Det giver os endnu bedre mulighed 
for at hjælpe unge med at uddanne sig”. 
Hun håber på et lokalt samarbejde med andre virksomhe-
der i Rønde og omegn.     

Birgit Smedegaard kan endu ikke afsløre hvad PGU måtte 
punge  ud med for den nye køb, men vandrehjemmet har 
været sat i udbud af  Syddjurs Kommune med 4 millioner 
kroner som udgangspunkt.
Om PGU har måttet betale så meget vides ikke. 

En købsaftale om, at PGU Rosenholm bliver de nye ejere af Rønde Vandrehjem, er netop 
kommet i hus med Syddjurs Kommune. 
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2. - 4.JUNI

Et brag af 
en festival
I weekenden 2.  4. juni var der fest i Hornslet. Gamle, børn og unge mødte 
op til musikoplevelser, som favnede alle aldersgrupper.

Desværre var der ikke mange fra PGU der mødte op - men dem, der gjorde hyggede sig og nød festivalstemningen :-)

Kjeld og Sebastian støttede Tam-
borkorpset ved at købe lodder i 
Tombolaen - det indbragte dem 
flere sjove gevinster - til stor mor-
skab for vi andre. 

Der var masser af god musik alle 3 dage - både for de gamle og de 
unge. Bl.a. spillede Pernille Rosendahl.

PGUs Medielinjen spiller en stor 
rolle i markedsføringen af festi
valen – vi styrer/opdaterer hjem
mesiden, laver plakat, program
flyer, øl-/madbilletter, barskilte, 
pladsskilte, slideshow til stor
skærm med sponsorer og musik 
info på pladsen m.m.
Samarbejdet har nu fungeret de 
sidste 4 års festivaler. Det er et 
stort arbejde – men til gengæld og 
et sjovt og lidt anderledes job.

1312



Simon vinder  
konkurrence

Medie

Kantinen

Træværkstedet

Simon har været med i en konkur
rence i Super Brugsen. Konkurrencen 
gik ud på at gætte hvor mange 1 1/2 
liters sodavand der var på 2 paller. 
Simon var så heldig, at gætte rigtigt 
og her står han med sin præmier, som 
er 6 stk. 1 1/2 liters Faxe kondi og 2 
billetter til AGFViborg fodboldkamp 
(heldigt, at AGF er Simons yndlings
hold). Simon er så gavmild, at han 
deler præmien med sin far :)

Vi forbereder slideshows  

til STU-reception, samt  
næste udgivelse af Smøren 

og PGUbroadcast  
er det der er i fokus på 

Medie. Film om Kreta og  

et billede arkiv bliver  
samlet ind fra alle som  

tog billeder på Kreta turen, 

som alle kan få adgang til.

Der bliver tænkt i kagebagning til den 
kommende reception. Martin har lige 
lavet Guacamole, som han lærte det i sin 
praktik på Café Campus. Kantinen lavede 
også lasagne til musikerne på Rosenholm 
Festivalen, og der var mange :)

Der er gang i produktionen  bla. laver vi legehuse.  
4 højbede og et stort højbed. Jacob er ved at lave  

2 boder til spejderne i Hornslet og der er også gang i  
træbroer til ProBro. Et genbrugsbord på bestilling  
er også ved at blive lavet. Plus mange flere store og  
små projekter :)

Gartneriet
Salg af krydderurter går forrygende - der  
bliver hele tiden pakket og afsendt ordre til  
diverse kunder i nær og fjern. Markerne skal  
luges og passes og der er kunder i gårdbutikken..
Som gartner må man finde sig i vejrforholdene og 
som Kjeld siger ”Der findes ikke dårlig vejr, kun 
forkert påklædning”

1514

God sommer til alle  - husk at nyde det!



Kommer smagen altid an på prisen? Det har vi på Smørens 
redaktion sat os for at teste. Vi forestillede os, at vi skulle 
købe snacks ind til en hyggeaften og købte en billig og  
dyr udgave af forskellige (u)sunde ting.
Alle på Medie deltog i testpanel som skulle smagsprøve og 
bedømme hvilken de synes smagte bedst.

RESULTAT: TESTEN ENDTE UAFGJORT 5  5   
 tænk over det næste gang du handler!

DYRT KONTRA BILLIGT?

DYRT BILLIGT

Pris: 24,50 kr. Pris: 10,00 kr.

Pris: 8,50 kr. Pris: 14,95 kr.

Pris: 59 kr. pr. kg Pris: 29 kr. pr. kg

8 stemmer 

Vinder2 stemmer 

Taber

DYRT BILLIGT

Pris: 21,95 kr. Pris: 10,50 kr.

Pris: 24,95 kr. Pris: 7,50 kr.

Pris: 30,75 Pris: 15,95 kr.

Pris: 24,95 kr. Pris: 15,95 kr.

7 stemmer Vinder
2 stemmer 

Taber

4 stemmer 

Uafgjort

2 stemmer Taber
4 stemmer 
Vinder

5 stemmer 

Vinder
4 stemmer Taber

5 stemmer Vinder

4 stemmer 

Taber

5 stemmer Uafgjort
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Nyt angående dankort :)
Den nye dankort App som kommer ud i juni men det er 
stadig kun en beta version som er under udvikling. Den 
kan bruges i Coop og Dansk Supermarked. Betaversion 
er tilgængelig til iphone og kommer snart til android.

Dansk supermarked og Coop har givet udtryk på at de vil 
tilbyde deres kunder at kunne betale med telefonen.

Nets har også givet udtryk på at der kommer et forum 
hvor man kan give udtryk om at der skal komme forbed-
ringer og at folk kan komme med ideer med hvad det kan 

være af forbedringer som kunne bruges fremover.

Appen kan bruges uanset hvilken bank du har. Den vil 
også kunne gennemføre en betaling uden at du skal akti-
vere din telefon.

Der er nogle Pengeinstitutter som har tyvstartet så de 
lavet deres egen app som hedder ”wallet” som du også kan 
finde inde på app store og på google play.

Skrevet af Nicolai.

Sådan ser det ud når betalingen er godkendt, så trykker du bare ok. Men appen er meget  
langsommere ind forventet så der skulle komme nogle forbedringer inden længe.

Fodbold NYT
Da vi var på Kreta var der Europa Liga fodbold.  
Vi var nogle der var på bar og se Manchester Uni-
ted spille mode Ajax og det var ikke nogen dansk 
succes. Manchester United vandt over Ajax 2 – 0 
hvor Paul Pogba scorede det føste mål og derefter 
scorede Henrikh Mkhitaryan. 

I superligaen tabte Esbjerg til AC Horsens så nu 
skal Esbjerg spille første division og AC Horsens 
skal møde Vendsyssel FF, som ligger på 2 pladsen 
i første division og Viborg tabte til AGF, så Viborg 
skal møde FC Helsingør og Hobro IK og AGF er 
sikret i superligaen næste sæson. 

0  2
Hobro IK og AGF i Superliga

Tak til Bastian som var 
så sød at sende os disse 
fodbold nyheder :-)
Det lykkedes Bastian at 
finde denne fodbold trøje 
fra Kreta – han synes 
det er sjovt at finde 
trøjer af lokale 
klubber når han 
er på ferie i 
andre lande.

Markedsdag i Hornslet
Den 29. april var der den årlige markedsdag i Hornslet, vejret var lidt vaklende mellem 
godt og lidt køligt i starten, men heldigvis så blev det lidt varm og skyet hen af dagen.
Som sædvanligt var der mange mennesker der kom 
til markedet for at se hvad de havde at byde på.
Jeg så flere folk med bussen jeg var i end jeg faktisk 
så til dagligt i min by, overraskende nok.

Der var noget for alle folk, hoppeborg til børn, 
boder med gamle nipsting, madboder, folk der solgte 
indrammede billeder, tøj på tilbud og meget meget 
mere. 

Skrevet af Danny

Jeg stødte ind i nogle 
andre fra PGU, som 
også ville se hvad der 
foregik på dette års 
marked.    
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Et argument FOR abort kan også 
være, at det og at det jo er synd, hvis 
barnet får et "dårligt" liv pga. dets 
handicap`.  Det er en smuk ting, at 
man vil `lytte til barnets tarv`.
Men livskvalitet er ikke så sort-hvidt, 
som man kunne tro. 
Manden, Birger Bergmann, er ek-
sempel på den brogede definition af 
begrebet et godt liv`. Han har været 
med i dokumentaren `Mit lykkelige 
liv som grønsag`.
Han har både prøvet at leve et liv 
uden et handicap og med nervesyg-
dommen ALS (Amyotrofisk lateral 
sklerose), som har gjort ham lam fra 
top. Det eneste han kan bevæge, er 
øjnene. Han skal derfor have hjælp i 
døgndrift. 
En øjenåbner er, at Birger selv mener, 
at hans liv er bedre og mere menings-
fuldt nu, end inden, han fik diagno-
sen. 

Derfor tog familien sagen i egen hånd 
for at hjælpe Amalie og flyttede til 
Norge. Det er der, Anette oprindeligt 
kommer fra, og hun havde snakket 
med nogle af sine norske bekendte, 
som fortalte, at de følte sig privilige-
rede af at bo i et land med en så god 
rummelighed. 
I Norge er nakkefoldsscanningen 
kun blevet tilbudt til kvinder over 38. 
Dette er nok en medvirken til, at man 
ikke har valgt så mange børn med 
Downs Syndrom fra.

Pga. et særligt skoletilbud kan Amalie 
nu både lært at læse og skrive, og har 
det også bedre socialt.

En positiv fremgang som måske ikke 
var sket, hvis hun var blevet i Dan-
mark.
    

Lad de små børn komme
Hvilket mirakel det er at sætte et lille menneske i verden!
Så enkelt kan det være. Og dog...

Nutidens teknologi gør det alt andet 
end simpelt for gravide. 

Der er nemlig blevet muligt, at 
undersøge om de ufødte børn har 
diverse sygdomme og handicaps. 
Efter en diagnosticering af ens foster, 
kan man så tage stilling til, om det 
skal fjernes.
Det er et svært valg, for der er to liv, 
der skal tages hensyn til. Både mode-
rens og barnets. 

Vælger man at beholde et barn, som 
skal passes i døgndrift, så man sætter 
sit eget liv og overskud på stand-by? 
Det går jo i sidste ende også ud over 
barnet, hvis moderen ikke har over-
skud.

At vælge at få en abort, er dog også en 
problemfyldt beslutning. 
Man går ind og ødelægger livet, der 
spirer,  i maven. Dette er jo, i sig selv, 
en ret forfærdelig ting. Undersøgelser 
viser da også, at kvinder, som får en 
abort, kan få psykiske meen resten af 
livet.
Så er både moderens og babyens liv 
ødelagt. 

Hvis det ikke er farligt for ens eget ve 
og vel, bør man føde sit barn. Selvom 
det har et handicap, har det jo stadig 
ét liv, som er lige så meget værd som 
alle andres, og det kan stadig blive et 
godt liv- selv med udfordringer.

At vælge abort til, eller fra, er desvær-
re også en økonomisk prioritering for 
samfundet.
Skal der bruges penge på at finde 
grunde til at fravælge det ufødte barn, 
-eller på at hjælpe dxet nye menneske, 
som har et handicap, med det liv, som 
vedkommende nu engang har fået?  

Spørgsmålet er helt grotesk, for et 
menneskeliv kan ikke gøres op i kro-
ner og øre. 

Noget, som alle undersøgelsesmu-
lighederne af fostre har forårsaget, 
er, at fødslerne af børn med defekten 
Downs Syndrom er faldet markant. 
Med en såkaldt nakkefoldsscanning 
af barnet, kan man netop opdage 
denne defekt.
Denne scanning bliver alle gravide i 
Danmark tilbudt at få. 

I artiklen ”Familie flyttede fra dansk 
medlidenhed til norsk rummelighed” 
fra 2014, fortæller forældrene, Anette 
Berg og Henning Olsen, om at få dat-
teren Amalie med Downs Syndrom. 
Deres oplevelse, med det offentlige 
system, i Danmark, var alt andet end 
positiv. Her blev Amalie set ned på 
og dømt til at skulle på pension som 
bare 18 årig.   

To ødelagte liv

Abort - en unødvendig  
prioritet

Hvad er livskvalitet?

Forskellige syn
- på børn med handicaps

Man kan udvikle sig,  
hvis man får lov

Muligheder fører til fravælgelse 
af menneskeliv

Historien om Amalie er et eksempel 
på, at flere undersøgelsesmuligheder 
kan give et snævertsynet forhold til 
folk, som er lidt anderledes, - men 
også et eksempel på, at man sagtens 
kan udvikle sig og modnes som men-
neske, selvom man har et handicap.

Man bør prøve at undgå abort både 
for ens egen og ens barn skyld. 

I stedet skal den kommende mor 
have støtte til at hjælpe sit barn med 
at få et godt liv. Ikke til at slå det ihjel.
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Hvordan var det at flytte fra PGU?
Det var lidt mærkeligt. 

Hvad laver du nu?
Jeg arbejder på en internet-avis der hedder 
Smil. Jeg tager ud og optager sportsevents og 
skriver artikler om dem.

Savner du PGU? 
Ja, det gør jeg. 

Hvad savner du mest? 
Jeg savner arbejdet og bodelen.

Møder du på arbejde hver dag?
Jeg møder onsdag og torsdag.

Har du været på besøg på PGU før nu?
Ja, jeg var med til Halloween-festen i efteråret

Laver du selv mad? 
Nej, jeg har en aftale på bostedet, hvor jeg får 
mad morgen, middag og aften. Så jeg laver ikke 
selv mad. Men jeg skal selv sørge for rengøring. 

Hvordan ser din fremtid ud?
Jeg tror, jeg skal fortsætte med at arbejde på 
Smil, indtil videre.

Selvom der er mange nye elever på Medie, er 
der stadig en del, som også var her da Kasper 
var i PGU - så det var et rigtigt hyggeligt gen-
syn. Vi aftalte at besøge Kasper tirsdagen efter 
i hans lejlighed i Elev så han kunne vise os 
hvordan han nu bor.

På besøget fortalte Kasper om stedet og sin 
hverdag. Kasper har en rigtig fin 2 værelses 
lejlighed med køkken og bad. Han har indrettet 
den meget hyggeligt og har også en dør direkte 
ud til fælleslokalerne.

Har i et fællesrum?
Ja, det har vi. Det er også her vi spiser, altså 
både morgen, middag og aften.
Nogle gange laver vi spilleaften eller filmaften 
og vi har også idræt en gang om ugen.

Ses du med de andre gamle PGUer som 
også bor her?
Ja, det gør jeg en gang imellem - tror mange af 
dem også savner PGU :-)

Vi slutter besøget af med kram og hilsner til de 
andre ”gamle PGUer” og siger at de snart må 
invitere os igen. Rart at se, at det er et fedt sted 
de er kommet til at bo :-)

Kasper P. besøger Medie

Kasper Poulsen var gammel elev i PGU. Han flyttede sidste sommer, men han 
kom på besøg på Medielinjen, hvor han arbejdede. Vi benyttede lejligheden til 
at udspørge Kasper om hvad han nu går og laver.

Medie besøger Kasper P.
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Navn: Stephan Wagner Lauridsen 

Fødselsdag: 17/11/1995

Søskende: Har en lille bror der hedder Christian 

Hvor kommer du fra? Aarhus

Stjernetegn: Skorpion

Hvad for et job ønsker du efter PGU? Plejehjems gartner

Kæledyr: Fisk

Har du en kæreste? Ja det har jeg 

Hobby/interesser: Musik  og venner og at være sammen med min 
kæreste  

Yndlingsdyr/hadedyr: Abe/har ikke nogle hadedyr 

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Æbler/kiwier 

Yndlingssport/hadesport: Svømning/boksning

Det værste du ved: At cykle på arbejde og det står ned i stænger 

3 ting, du gerne ville have med på en øde ø: Min kæreste og en  
kasse med værktøj og en båd til når vi ikke gider og være der mere  

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.? Invitere min kæreste 
på weekend og så invitere hende ud og spise på den dyreste  
restaurant

Hvis du var et dyr, hvad var du så? Dovendyr eller en abe

Hvad er din største oplevelse? At skulle på Kreta 

Hvad skal du efter PGU?Det ved jeg ikke 

Hvad er det bedste ved at være i PGU? Venskab og det med, at der 
er ikke en mor eller far som skal fortælle dig, hvad du skal gøre  

Hvad er det værste ved at være i PGU? Når ens vejleder retter  
på en :)

Bor på  
Ebeltoftvej 
og arbejder  
på gartneriet 
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Føde

Kolibrien æder insekter for at få dækket dens 
proteinbehov og kan veje helt ned til 8-10 gram. Den 
skal have føde hvert kvarter og spiser mest honning, 

som den får ved at stikke deres lange næb ned i 
blomsterkronerne. På den måde suger den honningen 

op med dens rørformede tunge.

Kolibriens generelle levetid

Hvor længe kolibrier lever, er ikke ligefrem kendt, og 
deres livslængde varierer fra art til art. De er typisk 
menes at leve omkring fem til seks år, men nogle har 

været kendt for at leve så mange som ni til 12 år. 
Dødeligheden er højest ved kolibrier ’første leveår. En 
grund er det svært at bestemme levetiden for kolibrier 

er, at de sjældent lever så længe de kan . Kolibrier ’ 
primære fjender er mennesker, der truer deres 

naturlige levesteder . Migration, sygdom og andre 
omstændigheder vil medføre en kolibri at dø tidligt.

Levested 

Kolibri-familien består af 300 arter som udelukkende 
lever på det amerikanske kontinent. Langt de fleste er 
regnskovsarter, som lever i Sydamerika; men enkelte 

arter kan dog trække helt op i Nordamerika, til 
grænsen til Alaska.

Kolibri reden

Kolibrien bygger sin rede af mos, plantedele og 
lignende, som holdes sammen af edderkoppespind.
Hunden lægger to æg, som hun udruger alene. Det 

tager ca. 2 uger, og hannen og hunnen passer ungerne 
sammen. Efter 3-4 uger kan ungerne flyve.

Kolibriens navn

Kolibrien (Hummingbirds) er opkaldt efter den lyd, 
som deres vinger laver med deres vingers super hurtige 

bevægelser.

Næsten uden ilt

Kolibriernes superhurtige vingeslag er nogle af de mest 
energikrævende bevægelser i dyreriget. Alligevel kan 

kolibrier flyve i over 4.000 meters højde, hvor der 
næsten ikke er ilt. Nu ved forskere, hvordan det kan 
lade sig gøre. Kolibrier har med deres meget hurtige 

vingeslag et stort behov for ilt  faktisk et af 
naturens største. Alligevel flyver der kolibrier rundt 
over bjergtoppene i Andesbjergene, hvor der næsten 
ingen ilt er. Nu har et internationalt forskerhold med 

dansk deltagelse fundet ud af, at de højtflyvende 
kolibrier har nogle helt specielle genetiske tilpasninger 

to steder på den iltbærende del af deres røde 
blodlegemer. Disse to tilpasninger gør dem i stand til at 
optage ilt særdeles effektivt i de store højder. Samtidig 

har forskerne også fundet ud af, at lavtflyvende 
kolibrier har nogle andre genetiske tilpasninger på 

præcis de samme steder på genomet.

Nogle af kolibri arterne

De fleste kolibri arter findes i troperne og lever kun i 
Amerika. I øjeblikket er 25 arter truet af udryddelse.

Bikolibri (Mellisuga helenae)
Båndhalet skægstrube (Threnetes ruckeri)

Grøntoppet vibekolibri (Stephanoxis lalandi)
Kæmpekolibri (Patagona gigas)

Rubinstrube (Archilochus colubris)
Rødnæbbet vimpelhale (Trochilus polytmus)

Savnæbskolibri (Ramphodon naevius)
Trådtoppet tornhale (Discosura popelairii)
Svalehalekolibri (Eupetomena macroura)

Den mindste fugl

Kolibrier er blandt verdens mindste fuglearter. Den 
mindste kolibri er den kun 5 centimeter lange bikolibri, 

der vejer helt nede omkring 1,6 gram.

Baglæns flyvning

I modsætning til andre fugle, der normalt sparker med 
fødderne, letter kolibrien som en helikopter. Den kan 
både flytte sig til siden, flyve baglæns og nedad samt 

opnå en hastighed på 45 km i timen. Når den 
rubinstrubede kolibrihan holder sig svævende på et 

sted, slår den 55 vingeslag i sekundet.

Farverne

Grundfarven er ofte metalskinnende grøn eller 
blågrøn, gerne med strube eller andre partier tegnet i 

rødt, gult eller andre farver; typisk er det struktur
farver, som varierer betydeligt med lysets 

indfaldsvinkel. Hannerne er i reglen klarere farvede 
end hunnerne og har undertiden forlængede halefjer 

eller andre prydelser.

KOLIBRIEN
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