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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, der-
hjemme - eller ude i den vide verden! 

FIND DORTE... 
Stefan på gartneriet 
synes det kune være en 
idé at lave et computer-
spil om gartneriet. Det 
skulle så hedde ”Find 
Dorte” fordi at hun er 
så lille :-)

STORT ELLER SMÅT? 
Nicolai prøver at give en forklaring på  
hvorfor en pige hele tiden er ”efter” anden 
pige og tilsyneladende ikke kan lide hende. 
”Måske hun er jaloux fordi den anden pige 
har større bryster end hende, det kan piger 
tit blive joloux over. Ligsom mænd med p.. 
(bip) størrelser.” Tjaaa... det var da et bud på 
hvorfor!!!

SÅ KAN DEN LÆRER DET!
Medielinjen har været ude og lave optagelse med en 
”professor” i myrer - ja du læste rigtigt!
Det var meget spændende og mediefolkene fik lejlighed 
til at smage på” varen”.
Michael beretter om oplevelsen, da de kommer hjem 
”Myren bed mig i tungen - men så bed jeg igen” Hvem 
mon slap heldigst fra det??? (Modelfoto)

Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen et 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

:-)
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Nu er sommerferien 
slut og alle er tilbage 
på arbejde. Men i 
sommerferien var der 
arrangeret fællesture 
for dem, der havde lyst. 
Nogle var med en tur i 
væksthusene i Botanisk 
Have, så på Godsbanen 
og Reuse (genbrugssta-
tion), for så at slutte 
af i Bruns Galleri. En 
anden dag gik turen til 
Tivoli Friheden. 

Hornbjergvej
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Der er startet nye elever  
og medarbejdere i PGU -  
vi hilser dem alle velkom-
men og håber de er glade 
for at være her.
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SÅ LÆR DET DOG!
Patrick bliver ringet op af sin mor i 
arbejdstiden og lyder en smule irri-
teret. Faglærer siger efter opkaldet 
til Patrick: ”Ja, det er svært at lære 
børn og forældre ikke at ringe i  
arbejdstiden”. ”Ja,” siger Patrick. 
”Det er ligeså svært som at lære en 
kat at give pote”!

Septemberudgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny,  
Kirstine, Oliver, Michael K, Michael R, Filip, Martin, Sarah, Nicolai, Lasse, 
Morten og Patrick.



Der arbejdes på højtryk  
på Vandrehjemmet

Hold nu op der knokles på alle 
fronter i PGU med at gøre  
Rønde Vandrehjem præsen
tabelt både ude og inde.
Med stor fælles indsats tror vi på det 
lykkes at kunne åbne Vandrehjemmet 
med manér den 1. november 2017. Vi 
fejrer det med et ÅBENT HUS arra-
gement, hvor vi håber at rigtig mange 
mennesker vil kigge forbi for at høre om 
vores planer med stedet og nyde de 
skønne omgivelser.

Som det ses på billederne sker der rig-
tigt meget lige nu og alle bidrager med 
det de nu kan. Unge fra træværksted, 
gartneriet, medielinjen, kantinen og 
Café Campus samt faglærer, vejledere 
og kontorpersonale bliver sat i sving. 
Det giver, ud over hårdt arbejde, også 
sammenhold, sjov og hygge ved at ar-
bejde sammen og se det hele tage form 
ved fælles hjælp. 

Hele den stor grund omkring vandre-
hjemmet bliver trimmet, pudset og 
plejet. Bygninger bliver ”shinet” op både 
ude og inde, så alt fremstår indbydende 
og hyggeligt.

Hvordan flirter man, når man ikke kan aflæse 
kropssprog? Dette delimma sætter komedie-serien 
Atypical fokus på. 

Her følger man den 18-årige Sam (Keir Gilchrist), 
som så mange andre i den alder, drømmer om at få 
en kæreste. Hans problem er, at han ikke snakker 
det sprog, som man bør kunne, for at få det. Nemlig 
flirtningens sprog.

Serien er morsom, når den følger Sams udfordrin-
ger i hans forsøg på at ”skaffe piger”, Men samtidlig 
er den også meget troværdig og realitisk, når den 
skildrer de problematikker, man kan have som autist, 
når man skal ”score”

Serien ligger på Netflix, og hvert afsnit varer 30 mi-
nutter. 

               

Ny serie sætter fokus på autisme og kærlighed

Praktik på Træværkstedet
Danny på Træværkstedet
Jeg har været i praktik på Træværkstedet i to uger i juni 
måned. Det var noget helt andet end medielinjen som jeg 
er blevet vant til.

Første Opgave
Det første, jeg prøvede, var at hjælpe til med at 
bygge en bod til spejdere. Jeg er i hvert fald ret sikker på, 
at det var det, som den skulle bruges til. Træet til den 
skulle slibes med sandpapir nogle steder og man skulle 
være meget grundig.
Det var en langsom proces, men godt for musklerne. 

KOKO
Der her er Koko. Jeg ved ikke om det er en dreng eller 
pige. Faglærer, Simon fandt Koko og tog noglegange fu-
glen med ud på Træværkstedet.
Koko var en sjov fugl. Det lød f.eks. som om at den gri-
nede ondt, hver gang at det var fodringstid. Desværre er 
fuglen et bedre sted nu.

54

Skrevet af Kirstine



Vi startede ved Himmelbjerget, hvor vi spiste medbragte pølsehorn. Vi var 
oppe i tårnet og derefter gik vi ned til Silkeborg-søerne. Derefter kørte vi 
til Horsens Statsfængsel. Der var åbent ind til gården. Da vi kørte derfra 
snakkede vi om høje punkter i Danmark. 

Derefter kørte vi til Ejer Bavnehøj. Der var vi oppe i tårnet. Oppe på Ejer 
Bavnehøj ligger der, efter sigende, en heks begravet. Man skulle vække hen-
de til live ved at ryste med en egetræspæl, som sad fast i et hul i jorden.  
Da vi syntes, vi kunne høre noget fra graven, sprang vi i bussen og skyndte  
os væk. 

På hjemturen kom vi til at snakke om Smukfest i Skanderborg. Så da vi 
kørte forbi drejede vi ind forbi og gik igennem skoven. Vi var på tur i næsten 
6 timer med højt humør. Jesper A, Ebeltoftvej

Køretur ud i det blå

FAKTA:

Himmelbjerget er en 147 meter 

høj bakke mellem Ry og Silke-

borg. Geologisk set er der tale 

om en såkaldt falsk bakke, idet 

skråningen er dannet ved, at 

isen i istiden har fjernet jord i 

den tunneldal, der senere blev  

til Julsø. Helt frem til 1847  

troede man, at Himmelbjerget  

var Danmarks højeste punkt.

Ejer Bavnehøj er 171 meter høj.

76

Ebeltoftvej kørte en dag i juni ud i det danske land.  
Turen bragte dem bl.a. forbi Himmelbjerget, Ejer Bavnehøj og  

Hornsens Statsfængsel. Fantastisk tur med  
masser af oplevelser som kun koster penge til benzin :-)
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Onsdag den 28 juni var der STU-reception 
i PGU’s lokaler på medielinjen.  
Hovedpersonerne var Thomas Pedersen, 
Kasper Rørmand Seirsen, Anders Elley  
og Simon Sørensen. Disse fire unge 
mænd har nemlig alle afsluttet deres 
STU-uddannelse. 

Det var en stor, og lidt højtidelig dag, 
hvor familie, venner og øvrige PGU-med-
arbejdere var mødt op for at fejre dem. 

Og dette blev gjort med manér. 

Der var forskellige lækre snacks, produ-
ceret af, henholdsvis, kantineværkstedet 
og Café Campus. 

Derudover var der fællessang, med mu-
sik til, og taler til de fire midtpunkter, fra 
både forstander og faglærere. 

Elverne fik også et kompetencebevis og 
en Blå Bog, så de kan mindes deres tid i 
PGU. 

Stort tillykke!!!

Fire flyvefærdige STU-afgangselever PGUer på sommerferie 

Kirstine: Jeg har været, med min 
familie,  i Sverige i 2 uger. Så har 
jeg været i sommerhus sammen 
med Marie herfra i et par dage. 
Derudover har jeg været sammen 
med nogle venner. Min sjoveste fe-
rieoplevelse var nok, da jeg var til 
koncert i Sverige. Det var sådan en 
jazz-koncert på en udendørssce-
ne. Det var fedt, da det var nogle 
rigtig dygtige musikere og vejret 
var godt.

Michael K: Jeg har været sammen 
med en veninde i et par dage. Jeg 
har også været i det nordlige Spa-
nien i byen San Sebastián. Ellers 
har jeg været ude på stranden og 
hygget og spist ude om aftenen. 

Andreas D: Jeg har været i som-
merhus i en uge med mine foræl-
dre, og så har jeg været i Mariager 
i en uge med min kæreste. Det 
sjoveste var den første uge med 
søster og forældre. Ingen andr!.

Isabella: Jeg har været i en uge på 
camping. Derudover har jeg været 
sammen med min mor og hjulpet 
hende i hjemmet. Jeg har hjulpet 
hende rigtig meget, og min farfar 
med hvad han skulle have hjælp til. 
Det sjoveste var nok at slippe min 
papfar i hans kørestol på vej ned 
af en bakke pga. han sagde, at han 
var doven. Så jeg gav bare lige slip 
i et par sekunder og lod ham rulle 
lidt. Han fik lidt af et chok. Nogle 
dage er vejret okay, men ellers har 
det regnet for det meste, så jeg vil 
give sommervejret 4-5 ud af 10

Danny: Jeg var på sommerferie i 
Vietnam. Flyturen var meget lang 
og lidt hård. Jeg skulle flyve fra 
Billund til en lufthavn i Tyskland. 
Jeg kan ikke huske navnet på byen, 
hvor den var. Derefter tog jeg med 
et andet fly, som heldigvis gik di-
rekte til Hanoi i Vietnam. I forhold 
til Danmark så er Vietnam meget 
varm. I Vietnam der er sommer-
månederne ca. 27-35 grader. Det 
ironiske var, at min familie og mig 
var kommet til en ’kølig’ sommer.  
Oplevelsen var interessant nok og 
det var rart at se familie, som jeg 
ikke har set i flere år - eller overho-
vedet faktisk.
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Marie: Jeg har været i Holland, 
med min mor, mormor og resten af 
familien, i en uge. Så har jeg været i 
sommerhus sammen med min far, 
min lillebror og papmor. Kirstine 
herfra var også med et par dage. 
Så var jeg på Samsø i et par dage 
sammen med min mor og lillebror. 
Det var rigtig hyggeligt, især fordi 
det kun var os 3. I den sidste uge 
af ferien, har jeg, desuden,  været i 
Fårup Sommerland sammen med 
min far, lillebror og papmor mens 
vi var hos hende(min papmor) i 
Nordjylland.  Ellers har jeg bare 
slappet af og nydt, at jeg ikke skulle 
stå tidligt op og gøre rent :-)
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Oliver fra medielinjen har igennem længere tid arbjedet med en  
radioapp, som han selv har udviklet. Der er over 100 radiostationer i 
appen, og der bliver løbende tilføjet flere. Appen kan downloades gratis 
på Google Play. Udover radioappen arbejder Oliver bl.a. på en notes 
app m.m. Appen får meget ros af brugerne - 5 ud af 5 stjerner :-)

WTF? WTF? WTF? WTF? 
WTF? WTF? WTF? WTF? 
WTF? WTF? WTF? WTF? 
WTF? WTF? WTF? WTF?
WTF? WTF? WTF? WTF?
WTF? WTF? WTF? WTF?  
WTF? WTF? WTF? WTF? 
WTF? WTF? WTF? WTF? 

Ubrugelig viden

Der dør hvert år 13 personer, på verdensplan, 
af nedfaldende slik- og sodavandsautomater.

Den mængde morfin, man kan bedøve en mo-
skusokse med,  kan dræbe 10 voksne mennesker. 
Giften virker i løbet af 3-4 minutter.

Hver dansker spiser i gennemsnit 18 kilo 
slik om året. Det svarer til at verdens største 
containerskib, tre gange om året, ankommer, 
lastet med slik til bristepunktet.

I løbet af et liv på 70 år vil man, imens man sover, 
spise 50 forskellige insekter og 20 edderkopper. 
Det svarer til et insekt om året.

I USA bliver der i gennemsnit spist 350  
stykker pizza i sekundet.

Det længste et menneske nogensinde har holdt 
sig vågen, er 40 år. Cubaneren Tomas Izquiero har 
ikke sovet siden, han var barn, og lider derfor af 
div. fysiske og psykiske skader.

Hvis vi i dag sendte en rumsonde afsted, ville 
den først passere Pluto om 11 år. Hvis samme 
rejse tilbagelagdes med lysets hastighed, ville 
den tage 308 minutter. Skulle vi til nærmeste 
stjerne, vil rejsen normalt tage 76.000 år eller 
blot 4,2 år med lysets hastighed.

Det er umuligt at slikke sig på sin egen albue.

Alle mennesker lyver og vi gør det i gennem-
snit to gange om dagen. Vi lyver specielt når 
vi taler i telefon. Kun hver syvende løgn bliver 
opdaget.

Mennesker er midtsøgende, fastslår en ameri-
kansk psykolog i en ny undersøgelse. F.eks. vælger 
60 % det midterste toilet, selv om toiletterne ved 
siden af er nøjagtig magen til. Og hvis ungerne i 
et supermarked får valget mellem kiksruller, der 
er placeret i fire rækker, vil to tredjedele vælge de 
to midterste rækker.

Du tilbringer seks måneder af dit liv på  
toilettet.

1110
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Nye vejledere i PGU
PGU har ansat 2 nye vejledere. De hedder Anne og  
Maria. Vi har på medielinjen interviewet dem: 

Sarah: Nå Anne, du er så blevet vejleder her på PGU. Er 
der en speciel årsag hvorfor du tog det job?
Anne: Jeg synes det kunne være rigtig spændende at 
arbejde med en anden målgruppe end dem jeg var vant til 
at arbejde med. Med unge mennesker, og jeg synes det er 
spændende at der værksted-delen så der både er bofælles-
skabet og værkstedet.
Sarah: Så det vil sige at du har arbejdet med noget som 
minder om?  
Anne: Jeg har arbejdet med nogle af de samme ting men 
med nogle yngre.Og så har jeg arbejdet med familie klasser.
Sarah: Ja. Så har du arbejdet med andet end sådan noget 
psykologi og socialt?
Anne: Altså i mit arbejdsliv? Altså jeg har været lærer, så 
har jeg arbejdet på en gård, så har jeg været matrik-tekniker 
-arbejdet med kort.
Sarah: Er det hurtigt og let at sætte dig ind i dit nuværende 
arbejde?
Anne: Der har været rigtig mange nye arbejdsområder. Men 
jeg har haft nogle rigtig gode kollegaer, og så er jeg landet i 
et hus hvor de unge er super gode til at hjælpe mig.
Sarah: Kommer du godt ud af det med kollegaerne? Tog de 
godt imod dig da du startede?
Anne: Ja, det synes jeg. Jeg har ikke været der ret længe, 
jeg har kun været her i 14 dage.
Sarah: Fritidsinteresser: Har du nogle og hvilke har du?
Anne: Jeg bruger meget tid på musik og så går jeg til kor. 
Og så har jeg en masse islandske heste, så jeg rider meget.
Sarah: Har du tid til alt det du går op i på trods af arbejdsti-
der?
Anne: Jaer. Men det klarer jeg. Men det nye job så er det 
nogle andre arbejdstider end jeg ellers har haft, så jeg skal 
sådan lige omrokere lidt tingene.
Sarah: Får du taget til; og har fokus på familien?
Anne: Ja, nu er det sådan at jeg har tre drenge og de bor 
ikke hjemme mere. Så der er kun min mand og jeg. 
Sarah: Har du ideer til andre måder at gøre nogle forskelli-
ge ting på PGU på?
Anne: Altså nu er det hele så nyt, så der er rigtig mange 
ting jeg sådan lige skal have sat mig ind i. Men jeg har da 
allerede tænkt nogle ting som - Ude i bofællesskabet kunne 
være lidt anderledes.

Sarah: Hvorfor tog du jobbet i PGU?
Maria: Jeg synes bare det lød så spændende. Og så har jeg haft 
fornøjelsen af, at være vikar inden. Der mødte jeg kun søde og 
dejlige unge mennesker.
Sarah: Har du arbejdet med noget lignende før? 
Maria: De sidste 15 år har jeg arbejdet med det social  
pædagogiske. Jeg har både været på en institution, og i en skole i 
Skøring, hvor jeg var pædagog i en  
specialklasse. Så har jeg været højskolelærer på en  
højskole for udviklingshæmmede. 
Og nu er jeg her.
Sarah: Fantastisk. Er det hurtigt og let at sætte sig ind i det nye 
arbejde?
Maria: Nej, det er hverken hurtigt eller let. Man skal have tungen 
lige i munden hele tiden. Der er mange ting, man skal sætte sig 
ind i. 
Sarah: Kommer du godt ud af det med dine kollegaer? Og har de 
taget godt imod dig?
Maria: Jeg er i hvert fald blevet taget rigtig godt imod, og de 
gange vi har været sammen, kommer vi også godt ud af det. Vi 
ses dog ikke så meget og jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde 
det lidt oftere. 
Sarah: Hvad har du af fritidsinteresser?
Jeg strikker, jeg løber og læser. Og så har jeg en kæmpe have 
med høns og urter. 
Sarah: Har du stadig tid til det på trods af dine arbejdstider?
Maria: Ja det synes jeg. Jeg har fundet ud af, at man kan høre 
lydbog, når man køre i bil og det er en god ting synes jeg. Men 
man skal lige vænne sig til det.
Sarah: Har du tid til at have fokus på familien?
Maria: Det gør jeg, for det skal man. Jeg er så heldig, at jeg har 4 
voksne børn, og det er kun den ene der bor hjemme. Ham ser jeg 
dog ikke så meget, fordi han er meget kæreste-agtig. Og så har 
jeg min mand, men ham når jeg. 
Sarah: Har du ideer til andre måder, man kunne gøre tingene på?
Maria: Ja, det tænker jeg bestemt. Man skal jo udvikle sig hele 
tiden. 

Tivoli Friheden
Tur med PGU

PGU inviterede alle eleverne på en Tivoli Friheden tur i 
sommerferien for at der skulle ske lidt for dem som ikke 
skulle ud og rejse.

12 af eleverne meldte sig på, fra de forskellige huse.
Dem som var i husene fra morgnen blev hentet på Banevej 
og kørt derind, dem som var andre steder fandt selv derind.

En ting som dem der stod for arrangementet; Jonna og Tel; 
lod især mærke til hvordan mange af de unge snakkede og  
 med dem som de normalt ikke snakkede med i hverdagen.

Der blev hujet til hinanden når der var en som havde vovet 
sig op til et frit fald. Der blev også hjulpet hvis nogle ikke 
vidste hvordan man skulle indløse de talon’er (sedler) som 
var uddelt. Nogle var modige nok til at prøve spøgelseshuset, 
andre var mere til de vilde rutsjebaner. Der var også kommet 
noget 5D som der var lang kø ind til, dem der var tålmodige 
kom ind og se.

Til aftensmad gik alle ind i
Restauranten, Jonna uddelte talon’erne, 
og alle gik over i buffet’en. Der var lidt 
fisk, og en hel del kød, salatbar, sovse og 
brød. Hvis man ville kunne man også 
tage sig en is.
Jonna og Tel havde reserveret to
borde hvor alle delte sig op.
Alle havde nogle og
snakke med og ingen
var efterladt til sig
selv.
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Kat på overarbejde

OL-VINDERNE NYDER SEJREN 
Det er altid sjovt bare at være med - men det er nu altså også sjovt at vinde.  
Sådan lød det fra vinderholdet som nød deres gevinst på ”Flammen” i Århus.

Medielinjen var, først i 
august, på reportagetur til 
Silkeborg, for at besøge en 
forsker fra Århus Universi-
tet, som under søger myrer. 
Fag lærer havde egentlig 
lovet en is ved Silkeborg-
søerne  
- men appetitten var væk, 
efter at flere fra holdet 
havde spist levende væ-
vemyrer, som er en deli-
katesse i Thailand.   

Så er frisøren åben på Nyvej - ved ikke om den er åben for tidsbe-stilling :-)

Gartneriets kat har travlt med at jage. 
Har ses den med 3 uheldige muldvapper, 
som kom i kløerne på den og  
endte som byttedyr. 

Sommerhygge
Sommeren har givet  
anledning til mange  
hyggelige grill mid- 
dage rundt om i  
husene Simon i alternativ arbejdsstilling

Så blev der pakket en container planter til  Cater grønt i Slagelse. Med 4, super gode, elever var de færdige på 45 min. To vil ikke med på billedet. 

Så kører det med broen til 

badehotel på Sjælland

Legehuse til legeplads 

leveret

Under arbejdet på Rønde Vandrehjem 

nydes udsigten i frokostpausen :-)



Ferie i Vietnam
Danny: Jeg har været en tur i ud-
landet i min sommerferie. Vietnam 
var destinationen, jeg skulle besøge 
familie, planen var at  køre lidt rundt 
og nyde lidt sightseeing.

En af de ting jeg fik set og oplevet var 
markederne rundt omkring i Vietnams gader.

jeg er jo vant til at man bare køber ind i 
Min Købmand eller i Dagli´Brugsen og andre 
indendørs butikker, altså hvor man bare bruger 
højst fem min. eller mindre, ind og ud med kun 
nogle få arbejdere i butikkerne.

I Vietnam er der bygninger/indkøbscentre  
hvor man finder flere sælgere, med deres foret-
ninger tæt opdelt i mindre men meget velfun-
gerende  pladser, pladserne bliver virkelig brugt 
fuld ud.
Jeg ville kunne gå gennem en side af en gang og 
være færdig med mine indkøb når jeg når den 
anden side.

En af mine vietnamesiske 
ynglingsretter er en nuddelret 
der hedder pho bo, oversat bety-
der det okse pho, pho er navnet 
på nudlerne der bruges til at lave 
retten.
De fleste gange jeg var ude at 
spise, var det pho bo som jeg 
valge at bestille, det mættede, 
var lækkert og kom på bordet ret 
hurtigt. 
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Byer i Danmark Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: ORD.13.1.2 www.gratisskole.dk

Find mindst 50 navne på byer fra hele Danmark.
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

 A B C D E F G H I J K L M N O P

1 K O L D I N G F E N S M A R K T
2 E H E G Å A S Å R H U S Z A Ø N
3 X Ø H O L T E B E T T Å R N B Y
4 H N Y B O R G O D E N S E D E S
5 O G W P A T T R U P E K R E N T
6 L F E Ø S C V G R N X A I R H E
7 B R O V S T E B U H Ø G B S A D
8 Æ G I V E R D H P R J E E C V G
9 K B R A N D E V O J E N S P N L

10 W H D R S R K A R I S E S Æ B Y
11 S E S N H A S L E V G A L T E N
12 A R G U Y G Ø S I L K E B O R G
13 G L U M S Ø L Ø K K E N A D Ø Ø
14 G E D S E R G R A S N Æ S D D R
15 E V M N Y B O U S R Ø N N E B E
16 R I E J B Y D P T D Æ I H R Y U

AGGER, ARNUM, ASNÆS, ASSENS, ASÅ, ATTRUP, BROVST, BRANDE, DRAGØR,
DURUP, EGTVED, EGÅ, EJBY, FENSMARK, FÅBORG, GALTEN, GEDSER, GIVE, GLUMSØ,
GLYNGØRE, GUDME, HASLEV, HERLEV, HOLBÆK, HOLTE, HVALSØ, HØNG, IKAST,
KARISE, KOLDING, KØBENHAVN, LØKKEN, NEXØ, NYBO, NYBORG, NYSTED, ODDER,
ODENSE, RANDERS, RIBE, RØDBY, RØNNE, SILKEBORG, SKAGEN, SÆBY, SØRUP,
TÅRNBY, VOJENS, ØLGOD, ÅRHUS

Løs opgaven
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Hans forskerkarriere har givet ham en 
masse oplevelser ude i den store verden. 
Blandt andet har han været til forskellige 
konferencer med insekt-forskere fra an-
dre lande. Her deler de deres erfaring om 
de små dyr, og det giver stor inspiration.  

Den største oplevelse, han har haft, var i 
forbindelse med hans forskeruddannelse. 

”Mens jeg lavede min PHD, var jeg i 
Thailand, med min familie, for at studere, 
de såkaldte, vævemyrer. 

Vi boede i en lille landsby og beboerne 
var meget beærede over, at vi lige netop 
havde valgt at være der. Det var super 
fedt, både at komme tæt på den Thailand-
ske befolkning og studerer min passion, 
på samme tid”.

Myrerviden udbredes 
Joachim vil gerne dele sin interesse med 
den danske befolkning, og i den forbin-
delse har han skrevet bogen Myrer, som 
er en del af bogserien Tænkepauser. 

Tænkepauser-bøgerne er alle skrevet af 
topforskere fra Aarhus Universitet. Her 
fortæller de hver især om de emner, de 
forsker i. 

For Joachim var det en meget speciel 
oplevelse at skrive bogen. 

”Normalt sidder en forsker og skriver 
videnskabelige artikler, som der måske 
kun er 50 mennesker i verden, som læser, 
fordi de er så specialiserede. 

Tænkepauser-bøgerne skal kunne nå 
ud til den brede befolkning og skrives i 

et sprog, som alle kan forstå. Jeg turde 
dårligt nok sende mit manuskript til 
bogen ind til min redaktør, for jeg anede 
jo ikke, om jeg var god til at skrive så 
alment” 

Heldigvis blev bogen en kæmpe succes, 
og Joachim har bestemt ikke fortrudt, at 
han skrev den. 

”Det, at bogen er blevet læst af så mange, 
betyder at almindelige mennesker også 
har fået en interesse for myrer, og jeg 
har faktisk været ude og holde over 400 
foredrag efter at Myrer-bogen er blevet 
udgivet”        

En forsker med myrekryb
Joachim Offenberg, er seniorforsker på Aarhus Universitet og bidt af  
myrer. Hans fascination for de små væsner startede, da han læste  
biologi på Aarhus Universitet. ”Når man begynder at sætte sig ind i  
et emne, bliver det næsten altid spændende, men myrerne var bare  
ekstra interessante for mig”  

•  Der findes omkring  
14000 forskellige  
myrearter i verden.

•  De slags myrer, du ser i din 
have, kaldes Sorte Have-
myrer 

•  Man kan faktisk spise 
myrer med god samvittig-
hed. De indeholder nemlig 
OMEGA 3-fedtsyrer.  

Vævemyrer
Vævemyren er en myre, som lever i et 
tropisk klima, hvor der er ca 30 grader 
varmt. 
Den bor ofte oppe i cashewnøddetræer i 
reder lavet af blade, som er blevet vævet 
sammen. Væveprocessen  kræver meget 
samarbejde. Myrene danner simpelthen 
kæder ved hjælp af hinanden, så de kan 
trække træbladene sammen. 

Når bladene sidder sammen, hentes der 
en larve(myrebarn). Den kan væve/sy 
med silketråd, og har så opgaven at sy 
bladene sammen, så der bliver dannet en 
lille hule/redde. 

I et cashewnøddetræ, kommer der også 
andre insekter op, som gerne vil spise 
nødderne. Men vævemyrerne når ofte at 
spise de fremmede insekter først, og så 
forbliver træets nødder jo intakte.  

En vævemyrekoloni har kun én dronning 
og den sidder ofte, godt gemt af vejen, i 
en lille rede, med en masse myrer om-
kring sig som beskyttelse. 

Myredronninger 
Uden en myredronning er der ingen my-
rerkoloni. En myredronning er nemlig 
den eneste, som kan lave nye myrer. Alle 
de æg hun lægger, kan bruges, uanset om 
de bliver befrugtet af en hanmyre eller ej. 
En hanmyre er blevet til af et ubefrugtet 
æg og uden en ”myrefars” hjælp, hvor 
imod en hunmyre er blevet til med hjælp 
fra en hanmyres sæd, som så befrugtes 
med dronningemyrens æg. 
Myredronningen selv bliver lavet ved 
hjælp af en bestemt kost, som den får, 
når den er larve(myrebarn), men det har 
dog også noget med dens gener at gøre, 
at den bliver en royal myre.   

Bæredygtige sprøjtemidler 
Forskere har i mange år fået økonomiske 
midler til at forske i myrer. Grunden er 
at myrer faktisk er bæredygtige sprøjte-
midler.  
De små insekter spiser nemlig skadedyr 
og er derfor gode at have oppe i frugt-
træer, Seniorforsker, Joachim Offenberg 
er en af dem, som har fået lov at grave 
dybere i, hvad myrerne egentlig gør. Han 
holder til i Aarhus Universitets afdeling i 
Silkeborg, hvor han gladeligt viser os to af 
de myrearter han arbejder med: væve-
myrer og skovmyrer. Disse myrertyper er 
ekpempler på, hvor brugbare myrer kan 
være.  
I følge observationer af æbletræer, ser det 
ud som om, at skovmyrer har en nega-
tiv effekt på svampesygdomme, som er 
skyld i de små brune pletter, man nogle 
gange ser på æbler.  Der er simpelthen 
færre pletter på æblerne i de træer, hvor 
skovmyrerne er. 
I vævemyrens tilfælde har det vist sig, at 
deres afføring gøder træbladene, hvor de 
bor. Så de både beskytter og forbedrer 
træets sundhed. 

Et dyr med tilhørsforhold 

Myrer er flokdyr og lever i kolonier. 
De tolererer ikke, at der pludselig er en 
udefrakommende myre i deres gruppe. 
Enhver myrekoloni udskiller forskellige 
duftstoffer. Det er den måde, at de ken-
der forskel på hinanden på. 

En myres værste fjende er faktisk andre 
myrer, for hvis der kommer en myre 
fra en fremmed koloni, kommer den 
sjældent alene, hvilket kan betyde krig 
mellem to kolonier. Hvis du ser en masse 
døde myrer ligge rundt om et træ i en 
skov, kan det derfor være tegn på, at der 
har været kamp. 

Skovmyrer 
Skovmyren lever i de danske skove og 
dens bo er en såkaldt myretue. Tuen er 
lavet af grannåle mm. og er tit placeret 
ovenpå en træstub. Den kan måske godt 
ligne en tilfældig bunke smat, men det er 
den bestemt ikke. Hver eneste grannål er 
lagt omhyggeligt og myretuens indre er 
fyldt med systematiske gange og tunne-
ler. 

Skovmyrer drikker honningdug fra blad-
lus. Bladlusene holder til oppe i træernes 
blade og dette resulterer så i meget my-
rertrafik på træernes stammer. Hvis man 
lægger mærke til de myrer, som kravler 
ned fra et træ, er de lidt større rundt om 
maven end dem, der er på vej op. Dette 
skyldes, at de har maverne fulde af hon-
ningdug. Der kan være flere dronninger i 
en myretue. 

Joachim Offenberg

1918 Skrevet af Kirstine



Ingredienser 6p 
Laks 600G.
Spinat 900G.
Æg 4,5.
Piskefløde 2,25 dl.
Hytteost 262,5.
Revet ost - En håndfuld.
Citron saft 1,5.

vælg evt. noget tilbehør 

Slå æggne ud i en skål.

Den skal have ca. 45 min i 
ovnen.

Skær citronerne over på 
midten.

Koldt vand til at tø spinat
en op.

Hæld fyldet over laksen og 
spinaten.

Tag laksetærten ud af  
ovnen.

Skær laksen i små tern 
evt. fjern ben.

Pisk æggne rundt.

Laksetærte

Det skal helst dække fyl
det.

Sådan, så den klar til at 
komme i oven.

Hæld hytteost i skålen rør 
godt rundt.

Hæld citron saftten ud 
over spinaten.

Først finder du ingredi
enserne frem og gør dem 
klar.

Kom laks oven på spinaten
spred dem godt ud.

Hæld piskefløde i og rør 
godt rundt.

Gør dejen klar på et fad.

Så er laksetærten klar! Så der serveret!
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Navn: Andreas Duch Kjær.

Fødselsdag: 21/4/1996.

Søskende: Har en lillesøster, der hedder Helene. 

Hvor kommer du fra? Aarhus Nord. 

Stjernetegn: Tyren. 

Hvad for et job ønsker du efter PGU? Butik eller pedel. 

Kæledyr: Et dværghamster. 

Har du en kæreste? Ja, det har jeg og hun hedder emma.

Hobby/interesser: Fodbold og computer.   

Yndlingsdyr/hadedyr: Kat/fluer.

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Æbler/appelsiner.  

Yndlingssport/hadesport: Fodbold/Golf.

Det værste du ved: At blive misforstået.  

3 ting, du gerne ville have med på en øde ø: Strøm, computer og  
netværk.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.? Købe et større tv.

Hvis du var et dyr, hvad var du så? Kat. 

Hvad er din største oplevelse? At have været på Kreta.  

Hvad skal du efter PGU? Skal finde et sted hen og bo og få et  
job osv. 

Hvad er det bedste ved at være i PGU? At man er sammen med så 
mange unge som er på forskelige værksteder.   

Hvad er det værste ved at være i PGU? Larmen om aftenen i  
mit hus.  

Bor på  
Stationsvej 
og arbejder  
på Træværkstedet  

2322
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Japansk firma vil 
kolonisere havet 
Det japanske firma, Shimitzu Corporation, 
vil bygge flydende havstukturer,
der vil kunne huse millioner af 
menesker på havet. 
Projektet hedder GREEN FLOAT, 
fordi det er designet til at være 
milijø-venligt og flydende på havets 
overflade.

Hvis alle valgte at bosætte sig på
havet så ville hvert menneske 
kunne have 48000 m2 for sig selv. 
Det vil sige et grund areal på 
219 m*219 m per person.
Men sansynligvis vil folk bosætte 
sig i store millionbyer på de bedre 
dele af havet.

5 grunde for at lave dette projekt i dybhavet 

Dybhavet kan løse 5 kriser der handler om mad, 
energi, vand, co2 , og andre naturlige resurcer  

Mad Dybhavet kan bruges til 
nærmest ubegrænset fiskeri

Energi Dybhavet har et kæmpe 
energipotentiale 

Vand Dybhavet kan blive brugt til at 
lave masser af drikkevand

CO2 CO2 kan blive behandlet i havet

Naturlige resur-
cer 

Der er nok resurser på hav 
bunden til hele verden 

  Målet ved projektet er at gavne jorden ved at 
bruge havet til at løse globale problemer 

med dybhavs byer. 

Eksemplevis ved ækvator, hvor 
GREEN FLOAT sandsynligvis vil 
blive bygget.

Teknologien bag GREEN FLOAT 
skal bruges til at løse overbefolk-
ning og resurcespild. 

http://www.shimz.co.jp/english/theme/dream/
greenfloat.html
for mere information om projektederne besøg 
firmaets officielle side på nettet.

På havets bund vil der være fabrikker
dedikeret til resurse-udvindelse.

Et andet projekt, firmaet arbejder 
på, hedder OCEAN SPIRAL.
OCEAN SPIRAL er designet til at 
udvinde ressourcer fra havet såvel 
som på havbunden. Med beboelse 
til at huse 5000 individer behageligt 
og sikkert i en kugle på 500 m i 
diameter med skøn havudsigt. 

En spiral vil blive brugt til transport 
af mennesker og de resurser der vil 
blive udvundet på havets bund  
3 km nede. 

Firmaet håber på, at begynde efter 
2030, når teknologien er klar.

Havkuglen vil blive brugt til 
beboelse, arbejde og turisme 
så vel som uddannelse.

2524

Skrevet af Martin
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Jalousi
Mænd og kvinders hjerner fungerer forskelligt, derfor føler de også anderledes når det kommer 
til jalousi; oftest kommer det til udtryk i forhold.
En stor undersøgelse i Amerika har vist procent delen af hvilken ting de reagerer hårdest på;
Seksuel eller Følelsesmæssig utroskab.

Mænd Kvinder
Seksuel Utroskab

54% 35%
Følelsesmæssig Utroskab

46% 65%

Det blev undersøgt hos alle køn og
seksualiteter hvor resultatet var
interessant.
Alle køn og seksualiteter bliver mest kede 
af følelsesmæssig utroskab på nær
heteroseksuelle mænd.
Det vil sige at homoseksuelle mænd og 
kvinder læner sig mere op ad
heteroseksuelle kvinders mentalitet.

Jalousi i form af besættelse
Når man kommer i et forhold vil man 
gerne være den eneste ene som den per-
son tænker på den måde om.
Så man kan se alt som en trussel for ens 
kærligheds liv, som vil det sabotere det 
man har med sin partner. Man begynder 
at sætte klokkeslæt på hvornår de skal 
være hjemme, hvor meget de skal være 
sammen med en. Og de må slet ikke kigge 
på ”en anden”.
Jalousi er ikke forkert men det kan tage 
overhånd.

Jeg lavede en undersøgelse med dem som 
jeg kunne komme til.
En lille gruppe kom tilbage med svar på et 
papir jeg havde uddelt angående jalousi. 
Men om venskabs delen.

Der var 5 ting som flertallet skrev ned om 
som de mente var noget af det som
venskabs jalousi består af.

1. Ejendels Misundelse
Misundelse over en andens ting.
Det kan være at ens ven har fået sig en ny computer, 
kjole eller hvad som helst, som man måske ikke selv 
kan få eller har råd til. Så kommer den lille jalousi op 
i en fordi der er noget som man vil have.

2. Erstatningsproblemer
Følelse af at man bliver erstattet med en/noget andet.
Kommer ofte frem når man normalvis har en nær 
ven og de måske får sig en ny ven, så de har mindre 
tid til en selv. Kan også være en kæreste som kom-
mer ind og tager deres fokus.

3. Opdeling af tid
Opdeling af ens tid mellem de forskellige parter.
Hvis man har venner man ofte er sammen med, 
men også har familie, måske en kæreste, vil man ofte 
gerne have tid til dem alle. Det kan man ikke altid, 
nogle dage føler man mere for det ene end det andet. 
Så mange føler tig splittet når de står i situationen 
hvor der bliver hevet i en fra flere siden, man vil jo 
ikke give nogen følelsen at man ikke kan lide dem 
og er ligeglad. Så man vil prøve at tilfredsstille alle så 
godt som muligt.
Kan tage rigtig meget af ens tid og det lykkedes 
sjældent helt.

4. Tilsidesættelse
Følelse af tilsidesættelse af ens ven som før havde tid 
men pludselig ikke har.
Hvis man ikke har den nære ven så nært mere som 
før bliver nogle nervøse og handler meget voldsomt, 
ofte kan det resultere i at man begynder at være 
fjendtlig over for de andre som tager ens vens tid.

5. Succes misundelse
Jalousi på en andens succes i deres dagligdag.
Kan også handle om arbejdet som den anden har.
Hvis man selv ikke lykkedes med økonomien,
forholdet, at man ikke har nær så mange venner som 
den anden.

64,000 Amerikanere
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Fælles aktiviteter i Hornslet 
Har du nogle forslag til aktiviteter så kan du sige det til elevrådet. Det kunne være skønt om nogle vil tage  
intiativ til at lave nogle aktiviteter som folk så friviligt kan melde sig til. Det kunne fx være at tage i biograf  
eller holde en fest, dart, minigolf, petangue, spilleaften, banko eller ud og spise. Der er også en facebook  
gruppe der hedder ”det sker i Hornslet’’, hvor man kan tjekke hvad der sker i nær området. 
UFL Rosenholm er et lokal forening, som er et fritids-tilbud for unge med særlige behov. På billederne kan 
du se nogle af de ting som de laver i UFL.

Flying Superkids Tur til København

September
Onsdag d. 6 Sund mad aften Tilmelding til Lene
Tirsdag d.12 Bestyrelsesmøde hos Lene kl. 18.30
Onsdag d. 13 Klubaften (Britt)
Lørdag d. 16 Randers klatrepark Tilmelding til Michael
Onsdag d. 20 Banko (Lene og Lasse) Husk penge til lodder
Lørdag d. 27 Klubaften (Henrik)
Lørdag d. 30 Landsmøde tilmelding til Henrik
Oktober
Onsdag d. 4 Kreativ smykker (Amalie og Lene)
Lørdag d. 7 Kalø slotsruin husk penge til aftensmad Tilmelding til Christian afgang fra stationen kl. 14.30
Onsdag d. 18 Dansk film (Amalie og Henrik)
Onsdag d. 25 Spille aften (Britt)

Når der står tilmelding, skal man tilmelde sig senest en uge før. 
Tilmeldingen er bindende. Bliver man syg eller på anden måde forhindret, skal man huske at ringe til den,  
der står for aktiviteten. 

Melder man fra senere end 5 dage før sidste tilmeldings frist, skal man betale aktivitetens egen betaling alligevel.

Bestyrelsen 
Henrik T. J. 22 47 92 77, Michael H. C. 51 80 10 94, Lasse 20 73 45 07, Christian 23 32 67 01, Lene  40 58 64 21

UFL Aktiviteter i september/oktober
Bowlingtur

Skrevet af Nicolai

Skrevet af Sarah

Skrevet af Sarah


