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Ord-opfindsom  
- konservatistisk eller  
konservatisme
Kirstine, vores jounalist på Medie, skrev  
på en meget seriøs artikel om politik.
Faglærer læser artiklen og støder på  
sætning ”liberalisk eller konservatistisk...”. 
”Konservatistisk” er et ord faglærer ikke 
umiddelbart er bekendt med, men undla-
der at sige noget, da ”man” jo ikke vil virke 
uvidende over for elev. Den faglige stolthed 
overvindes dog af nysgerrigheden efter at 
”undersøge” ordet. Faglæren spørger kollega 
om han kender ordet, hvilket han trækker 
lidt på men forsøger dog at forklarer ordet.
Det viser sig dog, at i sætningen skal det 
hedde ”liberalisk eller konservativ... 
- men når det nu hedder liberalistisk og 
socialistisk - hvorfor kan det så ikke hedde 
konservatistisk? Godt ord, Kirstine...

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?

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 høre, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller i den 
vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)
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Oktober/November udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny,  
Kirstine, Oliver, Michael K, Michael R, Filip, Martin, Sarah, Nicolai, Lasse, 
Morten, Sannie og Patrick.

”SMØRET” viden
Her vil vi bringe små sjove, søde eller 
pudsige ting som er sagt, gjort eller  
oplevet i PGU - på værkstedet,  
derhjemme - eller i den vide verden! 

Detektiv søges til Medie!
Maries madpakke er forsvundet. Thomas 
faglærer siger ”så må vi hyre Sherlock 
Holmes, kender du ham?” 
”Ikke personligt,”  
svarer Marie???

Kan en pingvin dappe? Kender du 
prisen for belgiske sandaler?
Denne type meget fornuftige og arbejds-
relevante spørgsmål bliver man ofte 
stillet på Medie. En af vores elever spe-
kulerer over mange ting mellem himmel og 
jord og det afstedkommer sjove samta-
leemner. For kan en pingvin mon egentligt 
dappe? Og belgiske sandaler - er de dyre 
eller billige - og hvorfor mon de lige skal 
være belgiske??? 

Tyve står ikke tidligt op...
Mandag morgen i mediebussen på vej 
på reportagetur til Ålborg kom Kirstine 
pludselig i tvivl om, hun havde husket at 
låse af på Toftevej og blev ret nervøs.

Vi kunne først få fat på Jette, så hun 
kunne tjekke lidt senere, så gode råd var 
dyre. Michael Kattrup mente dog ikke, at 
risikoen for ubudne gæster var stor på 
den tid af dagen. ”Jeg tror ikke Skinken* 
står så tideligt op”, sagde han med smil. 

Teamspirit og fælles indsats gør ofte forskellen på om man 
vinder eller taber i holdsport - udover at det gør oplevelsen 
endnu sjovere! Til årets store idrætsdag i PGU var der 
masser af begge dele. Læs mere inde i bladet.



Det kan man f.eks. gøre ved at lave frivilligt arbejde. I 
og med at arbejdet er ulønnet, kræver det ikke nogen 
meget lang ekstrauddannelse at lave. 

Der er forskelligt, hvad man laver. Nogle frivillig-
arbejdspladser er åbne alle ugens hverdage og kan på 
den måde sammenlignes med almindeligt arbejde. 

Andet frivilligt arbejde kan foregå i weekenderne og 
er måske godt for dem, som f.eks. går i skole ugens 
andre dage. 

Jeg har selv prøvet begge arbejdsformer. Der, hvor 
jeg har været længst, er på et lokalcenter på Marselis 
Boulevard i Aarhus (Lokalcenter Marselis). 

Begge de førnævnte frivillig-arbejdspladser, er mere 
frie ind normale arbejdspladser. F.eks. er man, i 
lokalcenter-cafeen, selv med til at lægge sit vagtske-
ma, så det automatisk bliver nogle dage, man har tid, 
hvor man skal arbejde. 

Den samme frihed gælder systuen, for selvom den 
har åben hver dag, behøver man ikke at komme altid, 
hvis man ikke vil. 

Man er der jo frivilligt.   

At gøre en forskel – frivilligt

Her driver jeg, sammen med nogle andre, en cafe, 
hvor vi blandt andet sælger kage og brød. 

Cafeen har åbent, i nogle timer, hver anden lørdag, 
hvor nogle af os så har vagt. Det er hyggeligt at kunne 
skabe et rum, hvor gæsterne kan sidde og hygge sig, 
og samtidig er det hyggeligt at anrette, det vi skal 
sælge ude i køkkenet. 

Det betyder meget, at man har det godt med dem,  
man arbejder med. 

For mit eget vedkommende er mine kollegaer i ca-
feen også mine venner, og vi ses også en del udenfor 
arbejdstiden. 

Hygge i Cafeområdet.Det vi skal sælge bliver anrettet 
og sat på et rullebord.

Kirkens Korshær systue både ude- og indendørs. 
Der foregår også andre ting i bygningerne. Blandt 
andet er der et træværksted.  

Hvis man gerne vil gøre sig selv glad, hjælper det sommetider, at gøre andre glade.

Udover arbejdet i lokalcenteret har jeg i en kortere 
periode også været frivillig inde i Kirkens Korshærs 
systue på Klostertorvet i Århus. Der hjælper man de 
hjemløse og socialt udsatte mennesker. 

Man syer forskellige ting, som bliver solgt i en butik, 
hvis indtjening så går til denne velgørenhed.

Systuen er et godt koncept, hvis man kan lide at lave 
håndarbejde. Der kan man dyrke sin interesse samti-
dig med, at man hjælper folk, som har det svært. 

Modelfoto 

I 1992 åbnede det landsdækkende center for 
frivilligt socialt arbejde. 

Begrebet `frivilligt socialt arbejde` bygger, 
i nogen grad, sin ide på ordet filantropi, 
fra 1800 tallet, som betyder velgørenhed og 
næstekærlighed. 

Frivilligt arbejde, indenfor social- og om-
sorgsområdet udføres ofte af kvinder.

Frivilligt arbejde er anerkendt - også inden 
for politik. I 2004 blev der blev Rådet For 
Frivilligt Socialt Arbejde dannet. Opgaven, 
for det, er at rådgive politikerne, om frivil-
ligt arbejdes udviklingstendens.

Frivilligt arbejde er ikke kun, arbejde inden 
for det sociale område. Man kan også ar-
bejde indenfor områder som f.eks. miljø og 
kultur.

En undersøge lavet af Center For Frivil-
ligt Socialt Arbejde, i 2017, viser at 65% af 
den danske befolkning, har udført frivilligt 
arbejde på et tidspunkt i deres liv.   

Teenagere og folk over halvfjers år udgør 
den største del af dem, som arbejder frivil-
ligt. 

Modelfoto

”Hvis man gerne vil  
gøre sig selv glad, hjælper  

det sommetider,  
at gøre andre glade.”
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Øje for øje - tand for tand. Bibelci-
tatet betyder kort sagt, at hvis du 
har gjort noget ulovligt, må du 
tage din straf. 
Definitionen på en straf har dog 
ændret sig i gemmen tiden. I 
gamle dage skulle man decideret 
lide og ydmyges, hvis man havde 
overtrådt loven.  
Et eksempel på dette er gabestok-
ken. Her blev den dømte placeret 
på et offentligt sted, til hån og 
skydeskive for spytklatter.
I dag er der en mere rehabiliteren-
de vinkel på straffemålinger. 
Du skal lære af din lovovertræ-
delse og komme ud på den anden 
side af murene, som et nyt men-
neske. 
Fængselsindsatte har f.eks. mu-
lighed for at få undervisning 
sammen med andre, 
og blive sat i arbejde i 
specielle virksomheder. 
Man kan godt have den 
opfattelse, at man har 
det for godt i danske 
fængsler. Nogle kri-
minelle higer måske 
ligefrem efter at blevet 
indsat, da det er mere 
afslappende end at være 
på fri fod. 

Vi hører solstrålehistorierne om 
eks-kriminelle, som er kommet ud 
på den anden side af murerne, og 
kan leve et dejligt kernefamilieliv i 
et parcelhuskvarter. Men vi hører 
desværre også, rigtig mange, hi-
storier om dem, der bliver gengan-
gere i fængslerne. 
Nogle af gengangerne er måske 
netop mennesker, som synes, at 
livet ude i samfundet er for hårdt, 
og derfor bliver en fængselsstraf 
nærmest som en præmie for dem.  
Så må man sige, at den rehabili-
terende indsats er gået i vasken, og 
at man, som kriminel, er inde i en 
ond cirkel. 
Måske har den onde cirkel været 
en del af vaneforbryderens liv 
siden barndommen, og det gør det 
jo ekstra svært, at bryde den triste-
cyklus. 

Hvad med ofrene for  
kriminalitet?
Det er sikkert ofte trangen til 
retfærdighed, som gør, at man 
starter med at melde sin krænker 
til politiet. Det giver en følelse af 
tilfredsstillelse, at en gæld er afbe-
talt, ligesom en pengegæld.
Og dog.  En krænkelse, kan ikke 
bare betales tilbage med kontanter. 
Hvis man f.eks. har været udsat for 
personfarlig kriminalitet kan, selv 
en hård straf, sikkert ikke fjerne 
arret fra hændelsen helt.  
Man kan måske fjerne offerets 
angst, hvis gerningsmanden 
bliver sat i forvaring, i særligt 
grove sager, men oplevelsen vil, 
højst sandsyndeligt, stadig give et 
trauma.
Hvis man har mistet sit øje i en 

slåskamp, vil man være 
mærket af det hele livet, 
selvom den skyldige 
også mister sit. Så facit-
tet i bibelcitat-ligningen 
er ikke så enkel.  
Uanset om et fæng-
selsophold er en ferie 
eller et fangehul, for en 
indsat, vil ofret for hans 
eller hendes ugerninger 
være ”ramt”. 

Hævnen er sød, men hjælper den?Kommende film i Kombi, Hornslet
Hvis du har lyst til at tage i Kombi Bio, men ikke lige kan overskue 
at tjekke deres hjemmeside for film, kan du her læse om nogle af 

de aktuelle og kommende film, du kan se i biografen. 

Aktuelle film

Kristian er nyforelsket og klar 
til at starte sit liv sammen med 
Anne. En dag banker det på 
døren, og udenfor står Tommy. 
Kristian har ikke set Tommy i 
årevis, og pludselig konfronteres 
han med en fortid, som han har 
gjort alt for at glemme. 

Lynet McQueen har fået baghjul af en 
ny generation rasende hurtige  
racerbiler, og han er blevet kørt 
ud på et sidespor i den sport, han 
elsker. For at komme på banen igen 
får han hjælp af den ivrige unge 
mekaniker Cruz Ramirez, der har sin 
helt egen opskrift på sejr, og han 
får også opmuntring fra den gamle 
mentor, den afdøde Doc Hudson. 

Michael er endelig ved at få styr på 
sin tilværelse, da hans storebror 
Johnny uventet dukker op. Johnny 
skylder penge til nogle mennesker, 
der tager ekstreme midler i brug, når 
en gæld skal inddrages. Michael vil 
helst holdes ude, men da han mær-
ker Johnnys desperation, går han 
modvilligt med til at hjælpe. 

Mens vi leverBiler 3 2D Gælden

Kommende film

DEN LILLE VAMPYR handler om den 
13-årige vampyr Rudolf, hvis klan er på 
flugt fra to grufulde vampyrjægere. En 
dag, da Rudolf er på flugt og er blevet 
væk fra sin familie, møder Rudolf Anton. 
Anton hjælper Rudolf i en action- og 
humorpakket kamp imod fjenderne. Sam-
men prøver de at redde Rudolfs familie 
- og i kampens hede bliver de venner.

Den lille vampyr

Thor er fængslet uden sin hammer, 
og han er i et kapløb med tiden om at 
komme tilbage til Asgård for at stoppe 
Ragnarok. Først skal han dog ud i en 
kamp til døden mod sin tidligere 
allierede, Hulk!

Thor - Ragnarok 2D

Følg dine drømme, og giv aldrig op! 
Félicie er en ung forældreløs pige fra en 
lille by i Frankrig. Hun drømmer om at 
blive balletdanser, og sammen med sin 
bedste ven Victor, der vil være verdens-
berømt opfinder, stikker de af fra et 
børnehjem og drager mod Paris.

Ballerina

Skrevet af Marie
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Sarah
Arbejder på 
Medielinjen.  

Navn: Sarah Elisabeth Boelskifte.

Fødselsdag: 27/9-1995.

Søskende: En storebror/seudo tvilling. (Søskende med mindre end 2 år imellem)

Hvor kommer du Fra?: Åbyhøj, på grænsen af Gellerup.

Stjernetegn: Vægten.

Hvad for et job ønsker du efter PGU: Videre uddannelse med Programmering og 3D på 
Special Minds (Førhend BOAS) og videre gående designe game models.

Kæledyr: Ingen.

Har du en kæreste?: Ja, det har jeg. Nicolai som også er her på PGU.

Hobby/Interesser: Anime, computerspil, strategi-spil, texturing, modeling, musik,  
manga, serier ovs.

Yndlingsdyr/Hadedyr: Kan lide de fleste dyr. Men HADER edderkopper.

Yndlingsfrugt/Hadefrugt: Kan lide alle de frugter jeg har smagt indtil viddere.

Yndlingssport/Hadesport: Svømning er afslappende og dejligt, selv når man svømmer 
baner og får pulsen op. Jeg hader alt andet sport.

Det værste du ved: Mennesker som ynker til alt og alle, og ikke selv vil løfte en finger 
for at ændre det også når de får hjælp.

3 ting, du gerne vil have med på en øde ø: Pistol med én kugle, Pirat hat og Rom.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?: Ville gemme dem til et tidspunkt hvor jeg 
kunne få brug for dem. Bare fordi man har dem betyder ikke at man skal bruge dem 
med det samme.

Hvis du var et dyr, hvad var det så?: Tasmansk Djævel.

Hvad er din største oplevelse?: Skal det være positivt? -Fordi så har jeg ingen. Ellers så 
var det at være indlagt på hospital i en måned, stukket i med nåle, suget vand ud af 
lungerne...... bare generelt den måned.

Hvad skal du efter PGU?: Jeg skal finde et bofællesskab inde i Århus med støtte en gang 
om ugen. Få finpusset mine færdigheder med at styre min økonomi. Kommer nok på 
flere punkter.

Hvad er det bedste ved at være i PGU?: Der er mange som man kan reflektere sig i. De 
har andre problemer og ved også at man selv har nogle så man støtter hinanden meget.

Hvad er det værste ved at være i PGU?: Der er nogle meget få som synes det er accepta-
belt at lyve, sprede rygter og være nedladende over for andre. Og der er ikke blevet 
gjordt noget ved deres opførsel.
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MÅÅÅÅLLLDet er ingen nyhed at AGF ikke har 

så meget tur i den for tiden...

men det afholder ikke Simon, Se-

bastian og Bastian i at følge med i 

kampene og støtte op om holdet.

De indtog 1. tilskuerrække i stuen 

på Nyvej til fodboldkampen  

AGF - FC Nordsjælland.
Og til stor overraskelse vandt AGF 

vist kampen 2-1 - fedt! 
Så de 3 så nok også glade ud efter 

kampen :-)

Hornbjergvej siger Go weekend,  
med sunde proteinpandekager  
og frisk frugt...
Uhmm, vi var mange der  
var misundelige da billedet  
blev delt på mail

Hornbjergvej var inviteret til spisning 
på Toftevej. Eleverne i huset gav  
udtryk for at det var hyggeligt og de 
fleste håber, at der ikke går alt for 
længe før de kan invitere et hus igen.

Gamle elever kigger forbi...
Både Medie, Kantinen og kontoret havde 
fornøjelsen af at hilse på Arsalan og Kasper 
da de var en tur i Hornslet. De bor begge i 
Bofællesskab i Hinnerup og havde planlagt 
at tage en tur ud og besøge PGU. Det var 
dejligt at se dem igen og høre lidt om hvad 
de går og laver nu :-) 
Vi skulle hilse jer alle fra dem

Så løber vi...
Bastian og Simon er med i ”løbeklub-
ben” - de løber typisk 7,5 km hver 
onsdag, hvis muligt.
Maria og Michael fra Hornbjergvej 
powerwalker mandag og fredag  - efter 
planen en time. Turen giver anledning til 
hyggesnak og god motion – man bliver 
så glad i låget :-)
Hvis andre har lyst til at løbe med, så 
kontakt endelig Britt eller Maria.

Vejleder Britt følger sommetider med på løbeturen, her er de 2 hjemme efter en tur på 5 km.

116 7

Tjek PGUs nye hjemmeside ud... Rationel og effektiv til-rettelæggelse af arbejde! Filip på Medie skulle laminere diplomer til idrætsdagen. Først havde han gjort diplomerne klar i arkene  og så havde han ellers 2 maskiner i gang som han sørgede for konstant blev ”fodret”. Tempoet var højt og opgaven hurtigt løst :-)

Se lige hvor fantas- 
tisk Rønde Hostel  
ser ud efter tømrerne 
og gartnerne har  
været igang. Persona-
let og inventaret og 
fra den ”gamle” Café 
Campus er nu også 
flyttet ind og tager 
også del i opgaven 
med at få det til at 
se flot ud!

Gartneriet arb
jeder i 

højderne i Århus
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Opgaver 
Sudoko Medium Sudoko Medium

Find de 42 ord, som står i felterne. 
Det er  navne på dyr, og ordene kan stå i alle retninger.
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Hvorfor fejrer vi Halloween? 

Traditionen tro afholdes Halloween (eller Allehelgensaften, som det også bliver kaldt) hvert år d. 31. 
oktober. Oprindeligt er Halloween en amerikansk tradition, der stammer fra en 2000 år gammel keltisk 
skik. Den kan sammenlignes med fastelavn, hvor børnene går udklædt fra dør til dør og synger, for at 
få slik eller andre godter. Ifølge overtro er natten mellem d. 31. oktober og 1. november den nat, hvor de 
døde har lettest ved at vende tilbage til de levendes verden. Meningen med de skrækindjagende græs-
karlygter er, at skræmme de dødes spøgelser væk. Halloween er en forholdsvis ny tradition herhjemme 
- man begyndte først at holde den i 1998. Og der er stadig mange i Danmark, der ikke fejrer det.

Det er ved at være en tradition at fejre halloween i Hornslets handelsliv
Rundt i de forskellige forretninger vil personalet være klædt ud og sminket, og der vil være flot pyntet 
op med alle græskarrene med lys i.
Børneoptoget starter kl. 16.30 og så er forretningerne ellers åbne til klokken 20, der er uhyggeligt gode 
tilbud i forretningerne i Hornslet.
Næste arrangement med Hornslet Handel bliver Black Friday og juletræstændingen, og også her kan 
man se frem til nyheder.

Kilde: Kaeløvig lokalavisen

Uhyggeligt gode tilbud i Hornslet

Hvordan får man 50 babyer ind i en bil?
– Man blender dem

To rockere taler sammen.
– Har du stadig din Kæreste?
– Nej, Hun døde af en forkølelse.
– En forkølelse? Det dør man da ikke af.
– Jo hvis man smitter mig, så gør man

Der står to mænd og snakker.
– Den første: Hvorfor er din bil smurt ind i blod?
– Den anden: Jeg kørte en indvandrer over.
Den første igen: Jamen den er også smurt ind i mudder, og fyldt med grene og blade.
Den anden: Svinet prøvede at flygte ind i skoven.

Uhyggeligt grove Jokes

Skrevet af Marie



EFT
ERÅRSFEST

Kom og vær med til PGUs Efterårsfest med
konkurrencer, sjov, snacks, billige drikkevarer, fed musik  

og hyggelige rammer :-)

Mange hilsner Elevrådet
Tilmelding til vejleder senest 13. oktober

Fredag den 27. oktober
på Borupvej

kl. 19.00 - 23.00

Fester for unge med særlige behov
Der bliver flere steder i landet arrangeret fester for unge - her kan 
du se lidt omtale af nogle af de kommende fester.

Bærhaven, Grenaa 

Brugerne er unge på ca. 15-29 år med ind-
læringsvanskeligheder og/eller funktionsned-
sættelser. 

Det er elever og tidligere elever fra special-
klasser, -skoler og -efterskoler fra Djursland. 
Diskotek for unge med særlige behov arran-
gerer fester for unge.

Omdrejsningspunktet for festerne er:
Fællesskab på egne præmisser
Plads til forskellighed
Fællesspisning
Banko
Hygge
Spil og konkurrencer
Fest, dans og musik
Socialt netværk

Der er intet medlemskab, du tilmelder dig 
blot de fester, du har lyst til at deltage i. Der 
er åbent for tilmelding fra d 29/9-17
Sidste frist for tilmelding og betaling er d. 
04/11-17. Se mere på www.grenaa-disco.dk 

Diskotek Hollywood 
Boulevard i Jomfru Ane 
Gade i Aalborg 

Fire gange om året åbner diskotek Hol-
lywood Boulevard i Jomfru Ane Gade i Aal-
borg sine døre for mennesker med særlige 
behov. Til de særlige lukkede fester får gæ-
sterne chancen for at feste på samme måde 
som alle andre. Der er gang i den på danse-
gulvet, kolde drinks i baren og nye kontakter, 
kærestepar og venskaber bliver skabt.

Man kan se mere om festerne på 
Facebook - søg på
”Fester for mennesker 
med særlige behov på 
Hollywood Boulevard”
Der er en lukket gruppe 
man kan komme med i.

Festerne er åbne for alle og kræver ingen 
tilmelding.

Kom som du er - eller  udklædt hvis du har lyst!
Næste fest er  

lørdag den 18/11 

2017 kl. 16.30-23

Næste fest er  

lørdag den 1/12 

2017 kl. 19-22.30

Meld dig ind i UFL-klubben i Hornslet
De holder mange gode arrangementer, hvis du gerne vil 

være lidt social og møde andre mennesker!
Bl.a. har de lige været en tur i København fra fredag til søndag. De unge skulle betale 
100 kr. for turen. Det var for bus/tog Hornslet - København tur/retur + 2 overnatninger 

på hotel med morgenmad. Ingang til Tivoli og spise på Prices restaurant i Tivoli.  
Rundfart i Københavns havn. Besøg i Nyhavn - den lille havfrue - Christiania -  

Amalienborg mv. Plus mad og drikke på ud og hjemvejen. 
Det kan man da godt kalde for en ”good deal” for de unge i klubben. 

Se mere på UFLs hjemmeside - ufl-rosenholm.dk
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Aarhus Letbane har over weekenden gennemgået og 
udredt listen af udeståender, som bremsede 
godkendelsen.
”Allerede den 25. september 2017, er 57 af 59 udestå-
ender blevet rettet. Efter aftale med letbanens asses-
sor afventer letbanen de resterende kommentarer 
fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der forventes at 

blive modtaget inden ugens udgang,” står der i rede-
gørelsen.
Der er dog stadig ingen tid på, hvornår Letbanen kan 
åbnes for passagerer.

Kilde: Berlingske

Aarhus Letbane stoppet i sidste øjeblik: 
Nu er 57 af 59 af problemer blevet rettet

Ny app: Introducerer unge med særlige 
behov til den digitale verden

Hvad er DigiSafe:

DigiSafe er en app og hjemmeside, som indeholder 
læringsværktøjer til unge med særlige behov om 
NemID, Handel på internettet, sociale medier og 
E-boks. Hvert værktøj er opbygget som et spil fordi 
læringsspil:
Skaber et miljø, som kan åbner den unge for læring, 
fordi spillet ikke taler ind i den traditionelle under-
visningssituation, som den unge måske har erfaring 
med som noget svært.
Kan motivere til at gentage. Gentagelse er vigtig for 
at opnå nye kompetencer.
Aktiverer den unge og er afvekslende.

DigiSafe indeholder en Søg-Hjælp funktion, hvor 
man via Skype kan få kontakt til en hjælper, der kan 
støtte den unge i de udfordringer, som de kan møde i 
den digitale verden og inden for projektets 
fokusområder. Der er et læringsspil, hvor man øver 
at finde Digi-Safe kontakten via Skype og ringe op 
til denne. Søg-hjælp funktionen er både en service 
til de unge, samt til de personer der støtter de unge i 
at bruge DigiSafes værktøjer og de udfordringer, de 
unge møder inden for det digitaliserede offentlige 
Danmark, handel på nettet og sociale medier.

Kilde: Ligevaerd.dk

Det rykker, når man løfter i flok

Efter en del af projektet igennem 
den seneste tid er blevet lavet på 
træværkstedet, er det nu blevet 
tid til at forsættet arbejdet på 
stedet.

Vi byggede en bålhytte for Søby 
borgerforening for 5 år siden – 
ideén var at bogere ville have et 
sted de kunne mødes og lave 
fælles arrangementer. Nu vil de 
gerne udvide stedet med et ”mad-
kasseområde” som de kalder det, 
hvor de kan mødes og spise og 
hygge sammen. Foreningen har 
søgt penge hos ELRO fonden til 
at bygge det og derfor bestilt os 
til arbejdet. Der skal bl.a. laves 
3 borde/bænkesæt hvor der kan 
sidde ca. 30 mennesker. 

Borde/bænkene er bygget af en 
træsort som skulle kunne holde 
de næste 25-30 år. Der skal der-
udover laves flisebelægning. 

Gartnerne er også med i projektet 
og området er blevet beplantet 
og vedligeholdt. Vi på medielinjen 
følger spændte med i projektet!

- og så er det hele lidt sjovere. Opgaven går ud på at bygge et madkasseområde i 
Søby - dvs. et overdækket sted hvor der kan holdes fælles hygge og spisning for 
byens borgere. Både Gartneriet og Træværkstedet arbejder og projektet.
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HOLD TUNGEN LIGE I MUNDEN Med til arrangementet var uddannelsesste-
derne/efterskolerne: Tolne efterskole,  
Try Efterskole, PMU(Praktisk Medhjælper Ud-
vikling) og PGU( Praktisk Grund Uddannelse) 
Disciplinerne, man kunne deltage i,  
var Adventure Race, Hockey, Fodbold og 
Badminton. 

Det blev en fin dag, hvor vejret heldigvis var 
rigtig godt, hvilket var heldigt, da de forskel-
lige aktiviteter både foregik inde-og udendørs. 
Der blev snakket på kryds og tværs og spist 
den forplejning, som værterne fra PGU havde 
sørget for(sandwichs, boller mm.). 

Der blev også gået til den i de forskellige 
discipliner, og vinderne blev: Adventure Race: 
Hold 5 fra Try efterskole(Også kaldet Mikkels 
hold) Hockey: Try Efterskole Badminton:  
Kristine og Rasmus fra Try efterskole Fod-
bold: PMU. PGU ser frem til at afholde idræts-
dag igen i 2018. 

Onsdag den 20 september holdt PGU 
idrætsdag ved hallerne i Hornslet. 
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Lyde og Lugte

Ræven orienterer sig via lyd og lugt. Byernes lyde og 
lugte er vigtige informationer i rævens univers. Parker, 
gader og søer har karakteristiske lugte, som ræven kan 

bruge til at orientere sig efter. Ræven opfatter 
landskabet som et kludetæppe af lugte, ligesom vi med 
synet opfatter landskabet som et kludetæppe af farver 
og former. Med sin skarpe hørelse kan ræven desuden 

stedfæste byttedyr som smågnavere og insekter.

Levested 

Uden for byerne lever de fleste ræve i kulturlandskabet, 
hvor skove veksler med åbent land. 

Men ræven har også slået sig ned i byernes grønne 
områder. Den holder til ved parker, kirkegårde, 

baneskråninger, kolonihaver og i tilgroede villahaver. 
Ræven har helt tilpasset sig byens 

menneskeskabte landskab. Her er tilstrækkelig med 
føde, og den bliver ikke jaget. Den røde ræv er et af de 

mest udbredte landpattedyr i verden. Den 
findes i store dele af Europa, Asien og Nordamerika. I 

Australien betragtes ræve som skadedyr.

Parringskald

En sen aften i januar-februar kan man høre rævens 
parringskald. Det er en skinger gøen. Hannen og 

hunnen kalder på hinanden, og man har fundet ud af, 
at hvert kald er unikt, så rævene kan genkende 

hinanden på lang afstand.

Hvalpe

Hunnen er drægtig i cirka 53 dage. Hvalpene fødes i 
februar-marts, der er 4-7 hvalpe i et kuld. De er små 

og grå og blinde og kan ikke gå. Og så vejer de kun 100 
gram. Lige efter fødslen kryber hvalpene hen til 
moderen og dier. Efter 2 uger åbner hvalpene 
øjnene. Hannen jager og kommer med kød til 

moderen. De første 4 uger er hvalpene hos hunnen 
næsten hele tiden. Hun giver dem mælk og holder dem 

varme i hulen. 

Hjælpere

Efter hvalpenes fødsel deltager hanræven på lige fod 
med hunræven i at opfostre hvalpene. I territorier, 

hvor der er føde nok til mange ræve, danner de 
familiegrupper. Gruppen består af forældrene og 1-3 

hunner fra sidste års kuld. Man kalder de unge hunner 
for hjælpere. De unge hunner får ikke selv hvalpe men 

hjælper til med at søge føde og passe på de nyfødte 
unger. Det øger chancen for, at ungerne overlever, og 

de unge hunner øver sig samtidig i at blive mødre.

Territorier

Rævens hvalpe bliver kønsmodne når de er 6 - 7 
måneder. Så jager moderen dem væk. Nu vandrer de 

ud i verden for at danne deres egne territorier. De 
vandrer mellem 15 og 50 kilometer bort fra deres 

fødested. Når ræve først har fundet et territorium, så 
bliver de der og vandrer ikke mere.

Poterne

Rævens spor ligner hundespor meget. Fem trædepuder  
en stor bagest og fire små til tæerne forrest.

Jagt teknik

Musen hører til rævens yndlingsføde. I sin jagt efter 
mus har ræven en helt bestemt teknik. Musen er 

følsom over for lyd. Det kan derfor være svært for 
ræven at liste sig ind på den i tørre blade og græs. 

Når ræven med sin hørelse har vurderet, hvor musen 
befinder sig, sætter den i et spring, der kan være tre til 
fire meter langt. Som regel rammer den plet, og musen 
bliver fanget mellem poterne. I byen tager ræven i høj 

grad også efterladt madaffald, og den kan gå i 
skraldespande, som ikke er ordentlig sikrede.

Oplev ræven

Fra midten af maj til ind i juni har du chancen for at 
se hvalpene lege foran graven. Det er en oplevelse, der 
kræver forberedelse i god tid. Tidligt på foråret skal du 

finde ud af, hvor der er rævegrave i området. 
Rævegraven skal have en ram lugt, og du kan ofte 
finde fodspor og afgnavede ben omkring graven. 

Ræven graver som en hund, så der vil desuden ligge en 
vifte af frisk udgravet jord foran graven. Du skal 
undersøge graven meget forsigtigt, ellers kan du 

risikere, at rævene flytter væk. De to sidste uger af 
maj og lidt ind i juni vender du så tilbage til graven en 
times tid før solnedgang. Du skal sætte dig 10-20 meter 

fra graven gerne oppe i et træ. Husk at vinden skal 
være mod dig, så ræven rævene ikke kan lugte dig.

Størrelse

Ræven er 58-85 cm lang og op til 40 cm. En velvoksen 
han kan veje 10 kg, sædvanligvis vejer ræven dog ikke 

mere end 3-8 kg.

Levetid

Ræven bliver normalt højst 10 år gammel. Som følge af 
jagt er 80 procent af den danske bestand under 2 år.

Syn

Rævens synssans er dårlig, så den ser kun et groft 
billede af omgivelserne. Dyret har derfor svært ved at 
se os, når vi ikke bevæger os. Du skal derfor stå helt 

stille, hvis du opdager en ræv og har lyst til at iagttage 
den lidt længere. Står du i modvind, kan dyret ikke 

lugte dig.

Føde

Rævens typiske føde er smågnavere, småfugle, insekter, 
frugter, bær.

Udseende

Rævens pels er meget varm. Yderst består pelsen af 
stive hår, der beskytter ræven mod regn og vind. 

Indenunder er der bløde uldhår som varmer den. Den 
har et spidst hoved med store trekantede ører. Pelsen er 
ofte rustrød, men kan varierer til næsten sort. Typisk 
for ræven er dens lange buskede hale med den hvide 

halespids.

Ræven
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