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Åbent hus på RøndeVandrehjem

Juletravlhed 

på gartneriet

Pynt julebordet med en foldet serviet.

En gren med med lidt pynt.

Hvis man mangler lidt idéer 
til lidt julehygge i hjemmet 
findes der på nettet utallige 
forslag - søg på nettet og du 
vil finde...

Lidt grene i en vase med lidt pynt.

December 2017
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Lørdag 2. Mads, 21 år
Søndag 3.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
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Søndag 10.
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Tirsdag 12.
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Torsdag 14. Julehygge for alle på Borupvej
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Lørdag 16. Martin, 20 år
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Mandag 18.
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Onsdag 20.
Torsdag 21.
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Lørdag 23. Martin W. Sørensen, 23 år
Søndag 24.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.
Lørdag 30.
Søndag 31.

December 2017

Glædelig jul og 
godt nytår!
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Følg med i PGUs  
adventskalender på 
PGUpress.dk
Medielinien har lavet en jule-serie på 4  
afsnit - følg med og deltag i konkurrencen 
som løber over alle 4 afsnit og vind fede 
præmier!

Hvem er hvem? 
Mads og Sebastian er absolut ikke uden  
kreative evner. Da vi holdt ”afskedshygge” 
med Merete på tømrerværkstedet lavede de 
2 et portræt af hinanden - de gjorde de ret 
godt begge 2 :-)
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- måske forkert bil?
Faglærer Jette finder fremmed kaffekop 
i hendes bil. Spekulationer og snak går om-
kring, hvem der mon kunne have efterladt 
den der…? 
Elev følger eftertænktsomt med i snakken 
og kommer med det indlysende spørgsmål ”er 
du sikker på det er din bil”????

Indhold

Idéer til 
noget vi skal 
skrive om! 
Hvis du/I har 
en god idé til 
en historie eller et emne, 
vi skal skrive om i PGU-
avisen, så skriv, ring eller 
fortæl det til os på PGU´s 
Medielinje. Det kan være 
noget, du synes kunne 
være spændende at læse 
om, eller noget du gerne vil 
fortælle.

”SMØRET” viden
Fortæl os endelig hvis du 
hører, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller i den 
vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)

December udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny,  Nicolai, 
Sarah, Sannie, Kirstine, Oliver, Patrick, Martin, Michael K, Morten, 
Lasse , Michael R, Filip og Frederik.
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Åbning med manér...
Vejret kunne ikke være flottere til ”Åbent Hus” arrangementet  
og der var rigtigt mange besøgende som kom for at hilse på. 
Læs mere inde i bladet.

GOD JUL TIL ALLE :-)

Uddannelsesmesse
Birgit og Helle har deltaget på 2 uddannel-
sesmesser for at udbrede kendskabet om 
PGU. De syntes at det var rart at hilse på  de 
mange unge mennesker som var på besøg på 
messen.
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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?



SÅ BLEV DØRENE ÅBNET 
MED MANÉR

Solen skinner på de nye ejere af Rønde Van-
drehjem 

Lørdag den 11 november var der åbent hus på 
Rønde vandrehjem, i anledning af PGU Rosen-
holms overtagelse af det. Vejret var dejligt,  og 
der var mødt mange op til begivenheden, som 
blandt andet bød på en tale fra PGU`s forstan-
der Birgit Smedegaard og rundvisning af PGU`s 
elever.

Siden PGU overtog vandrehjemmet den 1 august 
har institutionens gartneri og træværksted arbej-
det hårdt for at give stedet ` en kærlig hånd`. 

Der er blandt andet blevet malet værelser og 
ordnet ude-arealer. Det var dette, som folk 
kunne se resultatet af. Derud over kunne de også 
få den lille sult stillet af forskellige små læk-
kerier og nyde solskinsdagen sammen med de 
`nye`vandrehjemsejere fra PGU Rosenholm.  
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Han kigger opmærksomt på en, når 
man snakker med ham, og er meget 
velformuleret og høflig. Det er svært 
at forestille sig, at Andreas nogen-
sinde har haft problemer med socialt 
samvær. 

Men for bare 4 år siden sagde han 
nærmest ingenting. Det kan hans 
mor, Lisbeth, snakke med om.
”I sin tid brugte Andreas mig som 
talerør. Hver gang, at der var nogen, 
som spurgte ham om noget, kiggede 
han på mig, for at få mig til at svare 
for ham.” 

At komme ud af osteklokken
Før i tiden sad Andreas alene, klistret 
til computerskærmen med sine 
hovedtelefoner, fyldt om med 
Rammstein-musik. Han havde dog 
at ønske om, at blive mere åben, og 
endte selv med at gøre noget ved 
sagen. 

Et afgørende initiativ han tog, var at 
påtage sig opgaven med at gå tur 
med sine bonus-søstres hund, Oskar.  
”Det har nok været det største skridt, 
for mig, på vejen til at blive mere 
selvstændig. Dét gav mig mere gå 
på mod og en følelse af, at jeg bare 
skulle ”walk on”.  

I første omgang gik Andreas mest 
sammen med hunden og i områder, 
hvor der ikke kom så mange andre 
mennesker. Men efter, at han havde 
vænnet sig til, at komme ud, 
begyndte han også at gå ture selv, 
ved steder hvor der var flere folk. 
Med tiden, begyndte han så at 
snakke med forskellige mennesker, 
som han mødte. 

Folk omkring Andreas begyndte 
efterhånden at kunne mærke en 
forandring på ham og det samme 
gjorde han selv. ”Rent personligt føler 
jeg, at jeg er blevet mere åben og 
rummelig overfor forskellige 
menneskers personligheder.”

Ikke at gøre noget halvt 
Som autist kan man godt have nogle 
specifikke interesserer, som man går 
al-in på. ”Da jeg blev interesseret i 
politik, gik jeg virkelig i dybden med 
at forstå forskellige ideologier (ideer), 
sætte mig ind i grundloven osv.” 

På den måde kan man sige, at 
Andreas’ (autistiske) trang til ikke at 
gøre noget halvt, har gjort, at han har 
fået en stor politisk viden. 

”For tiden går jeg til forskellige valg-
møder med mit parti, hvor jeg  prøver 
at suge så meget som muligt 
information til mig, om den 
nuværende politiske situation i Aal-
borg kommune.” Også med 
møderne, går han all-in og kan 
sagtens få en dag til at gå med at 
forberede sig på det.

Landskendt med vigtigt budskab
Nu er han så medlem i Social 
Fællesliste, i Aalborg kommune, 
hvilket er en beslutning, som har 
trukket store overskrifter både lokalt 
og i Danmark generelt. 
”Det er rimelig syrealistisk, at gå fra 
at dele artikler på Facebook uden at 
nogle reagerer på det, til at komme 
på landsdækkene TV”. 

Selvom det er overvældende, vil 
Andreas også gerne fortælle om sit 
budskab. ”Det er vigtigt for mig at 
vise, at man sagtens kan udrette 
noget, selvom man har en diagnose.” 

Lisbeth sidder stolt, og kigger på sin 
søn som bliver interviewet i sofaen.
”Jeg synes simpelthen, at det er 
så kanon godt, og jeg håber, at 
Andreas`s historie kan være at skub 
i den rigtige retning til andre med 
diagnoser. Man skal lukke ørerne for 
folk, som siger, at man ikke kan klare 
forskellige ting bare fordi, at man har 
en diagnose!!” slår hun fast.

Lejeligheden ligger lidt udenfor Aalborg Centrum og ligner de fleste andre på gaden.  Oppe i den 
bor der dog en særlig ung mand, hvis historie ikke ligner de flestes. Andreas Bergman Lund 
Eriksen er 19 år og stiller op til kommunalvalget Aalborg, den 21. november, for partiet Social 
Fællesliste, og så er han diagnostiseret med Infantil Autisme.       

Kom ud af boblen - som byrådskandidat
Sarah: Du har været i praktik i over en måned nu i Min 
Købmand. Er der bestemte opgaver som praktikanter får?

Danny: Tja, det har jeg ikke fået at vide som sådan. Men 
jeg mistænker lidt det er at holde styr på hylderne; Altså 
sørge for atalting ser pænt ud også få det til at se ud som 
som at hylderne er fyldte. Det man normalt kalder at 
trimme.

Sarah: Hvordan starter sådan en dag? - Er der noget 
morgenmøde?

Danny: Nej, man går bare lige til arbejdet. De fleste dage 
så er der nye varer der kommer. og så skal de selvfølgelig 
ud på hylderne og det. Og det meste af dagen går med det 
fordi der skal selvfølgelig sættes nogle ting til side så de 
nye varer kan komme ind bagerst, så de gamle bliver solgt 
først.

Sarah: Ja. Får du overhovedet noget som helst pause når 
du skal alle de ting?

Danny: Jeg har fået at vide at jeg selv skal holde styr på 
det, så jeg har valgt den løsning at lade være med at tage 
pauser så jeg kan smutte tidligere.

Thomas: Hvad syntes du om at være her?

Danny: Jeg syntes det er fint nok, altså jeg vil ikke sige at 
det er noget jeg brænder for men det er vel godt noget jeg 
kunne tænke mig at gøre, hvis jeg ikke havde nogle andre 
mulige mål.

Thomas: Så det er en mulighed for fremtiden at komme 
til at arbejde i Min Købmand?

Danny: Jeg vil sige at det er en plan C.

Michael R: Hvad er plan A?

Danny: Tilbage til skole.

Thomas: Hvordan har du det med personalet?

Danny: Jeg syntes at de er nogle rigtig flinke folk og der er 
ikke noget at komme efter. -Altså hvis jeg har spørgsmål 
kan jeg altid komme og spørge og jeg får altid et klart svar 
på det.

Michael R: Er de glade for at have dig?

Danny: Tja, jeg ved ikke om de er glade for at have mig 
som praktikant eller som “pakæsel” :-)

Praktik hos købmand

6 7

Skrevet af Sarah

Skrevet af Kirstine



Køb økologisk
• juletræer
• juledekorationer
• advents kranse
• gravkranse 
• pyntegrønt
•  lys og pynt til  

dekora tioner

Friske krydder

urter og sam

menplantninger

– masser af  

julepynt og søde 

juleting

PGUs Gartneri holder åbent 
søndag den 26/11 og 3/12

fra kl. 10  15

Kom og lav jeres egen 
jule  dekora tion hos os. 
Der vil være mulighed 

for at få lune æbleskiver, 
et glas jule gløgg eller 

safte vand.  
Tag hele familien med!

Hornbjergvej 61, Hornslet
Åben hverdage kl. 1015 

Køb et  økologisk 
juletræ

– eller køb en  

af vores flotte

juledekorationer

Arne, en uvurderlig  
hjælp til gartneriet

Hvor mange er der bestilt 
og hvordan skal de pyntes og  

hænges op?
“Omkring 60 kranse. De kommer simpelthen bare 

over til Gammel Estrup og der hænger de i deres store 
vinduer indtil jul. Der kommer ikke mere på. De hænger dem 

nok op i nogle røde bånd går jeg ud fra” svarer han.  
Men hvordan binder man kranse, Arne?

“Det er straks værre. Det ligger bare i baghovedet, jeg har 
bundet kranse i et par 40 år. Men altså, man klipper stykkerne 

til så de passer i den størrelse man nu selv syntes at man 
bruger og så tager man og lægger et par stykker og så 

tråden over og fanger igen tråden med fingrene og 
så lægger nye grene på og fremdeles”

fortæller Arne.

Vi spurgte ham om 
hans baggrund for at være frivil-

lig hjælper på Gartneriet.
“Min søn var her for 13-14 år siden og der 

havde vi selv et lille gartneri. Men da jeg så 
gik på efterløn, begyndte jeg at komme her 
som frivillig.” Det er nu 8. år Arne er frivillig 

på PGU - han lærer eleverne at lave både 
Vintekranse og Adventskranse, som er 

bestilt til slottet i  
Gammel Estrup.

Arne 
fra Allingåbro 

kommer som fri- 
villig for at hjælpe på 

Gartneriet her op til jul 
og for at lære eleverne  

at binde julekranse.
Arne fyldte 71 år her  

i november.

 
Vi spørger ham yder-

ligere om der ikke skal stearinlys i 
kransene. Til det svarer han

“Slet ikke, nej. Det tror jeg de er for nervøse 
for med slottet og brandfare og så videre”

Det startede med at han skulle være på Gartneriet 
i 3 dage, men efterhånden blev det til 3-4 uger.

“Jeg er her i hele November” siger Arne.
“Jamen altså, som sagt, jeg nyder det.  

Vi gamle skal holde os igang ellers  
så bliver vi gamle :-)”

8 9
Skrevet af Sarah
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Tre hovedidéologier
Liberalisme 
Navnet stammer fra det latinske ord ”liber”, som 
betyder ”fri”. Den liberale ideologi har rødder tilbage 
til 1600-tallet, hvor den engelske naturretsfilosof, 
John Locke, hævdede ”at mennesket er født frit, fra 
naturens hånd”. 
Oprindeligt var man, som liberalist,  imod den 
magtfordeling, som herskede i den pågældende tid 
- altså enevælden. Magten skulle i stedet ligge hos 
folket selv, og ikke hos adelen.  
Liberalister mener, at et hvert menneske ”er sin 
egen lykkes smed”. De penge man tjener, må man 
selv råde over, uden at staten opkræver dem i skat. 
Hvis man lever under dårlige og fattige kår, må man 
SELV kæmpe sig op til de bedre.

Konservatisme 
Navnet stammer fra det latinske ord ”conservare” 
som betyder ”at bevare”. Tingene skulle altså helst 
være, som de altid havde været, og hvis man for-
søgte at ændre på deres tilstand, var det respektløst 
overfor tidligere generationer og samfundsorden.   
Ideologien adskiller sig fra liberalismen, som øn-
skede forandring mht. magtdelingen (enevælden) i 
samfundet. I konservatismen mente man, desuden, 
at man SKULLE betale en del af sine tjente penge 
- dog ikke til staten, men til de højeste klasser i sam-
fundet, som konger og dronninger f.eks. 
Modsat liberalismen var konevatismen heller ikke 
interesseret i, at man ”skulle være HELT sin egen 
lykkes smed”. Overklassen skulle hjælpe underklas-
sen, hvis det absolut gjaldt, men omvendt kan man 
sige, at det ofte var overklassen selv, som vurde-
rede, hvornår hjælpen behøvedes. 
Konservatismens oprindelige økonomiske politik, 
med at man betalte sine penge til kongehuset, er lidt 
forældet. Dette skyldes nok, at vi ikke har enevælde 
i Danmark mere. Derfor er deres forhold til skat og 
stat mere liberal nu.  

Socialismen 
Denne ideologis budskab er at ”alle er født lige, og 
skal behandles lige”. Den ønsker et klasseløst sam-
fund, hvor der ikke er forskel på rig og fattig. Ideo-
logien går derfor ind for, at man skal betale meget i 
skat, så der er råd til velfærd og økonomiske ydelser 
til folk, som ikke har se mange ressourcer og penge. 
Derfor ville den fattige/arbejdsløse person gerne 
stemme på i pari med denne holdning.  Modsat 
konservatismen og liberalismen, som går ind for, at 
virksomheder skal være selvstændige og frie, mener 
socialismen, at ALLE arbejdspladser i samfundet, 
skal ejes af staten.  
Ulempen, ved denne statsstyrede og klasseløse 
samfundsform, kan være at markedet simpelthen 
går i stå. 
Ret firkantet sat op, kan man sige, at folk bliver lige-
glade med, hvor de køber deres ting. Alle varer er 
alligevel ens, og koster det samme, da hele marke-
det ejes af staten. Der bliver også nød til være `klas-
ser af folk` som styrer slagets gang, ellers bliver det 
helt kaotisk. 

Den siddende regering, før valget ,var liberal og 
konservativ. Det hed VKR-regeringen (Venstre, Kon-
servative og Radikale Venstre)
Selvom den havde disse ideologier, formåede re-
geringen ikke at mindske det høje skattetryk(at folk 
betalte meget i skat til staten), hvilket jo ellers er en 
liberal tankegang. 
Derudover lovliggjorde regeringen, blandt andet, 
Billedporno.  Denne handling stemmer ikke overens 
med det konservative princip, med at `alt skal være 

som det altid har været`
Tingene var slet ikke, som de altid havde været, og i 
stedet for at stå sammen om en fælles ideologi, stod 
mange vælgere nu sammen om en følelse af vrede, 
overfor den førte `løftebrudte` politik.  En anden 
grund til, nogle af vælgernes frustrationer var, at de 
var sure over, at Danmark var kommet med i EF(nu 
EU),  i 1972.
Vredes følelsen gjaldt både for socialister, liberali-
ster og konservative vælgere.  

Forandringernes tid

Disse tre nyopstillede partier spillede, i den grad, på folks utilfredsheds-følelser.

Centrum-demokratarne
Partiet blev stiftet i 1973 af politikeren, Erhard 
Jakobsen, som havde forladt Socialdemokraterne. 
Han syntes at hans tidligere parti var blevet FOR 
venstreorienterede mht. økonomien og sådan. 
Skønt, at det var budskabet med `for høj venstre-
drejning`, som partiet gik til valg på, gik det ikke, 
direkte, imod den socialistiske ideologi. Det var nok 
nærmere et midterparti, som bare kæmpede imod 
andre yderpartier med ekstreme holdninger.
Partiet blev opløst i 2008.

Fremskridtspartiet 
Partiet blev stiftet i 1972 af advokaten Mogens 
Glistrup. Mogens Glistrup var ganske enkelt imod, at 
betale noget i skat. Han forgudede skattesnydere og 
sammenlignede dem med frihedskæmperne under 
anden verdenskrig.
Han var en mand, som talte lige ud af posen, og var 
populær blandt vælgerne. Glistrups popularitet var 
dog ikke lige så stor hos hans kollegaer i folketinget. 
Han var nemlig, rent ideologisk, utrolig svær at nå 
med sine bizarre skattepolitiks - regler. 
I 1983 blev han selv idømt tre års fængsel for skat-
tesnyd.    

Kristeligt Folkeparti (Nu kristendemokraterne) 
Partiet blev stiftet i 1970 i protest mod den siddende 
regerings lovliggørelse af abort (før måtte en gravid 
ikke få sit foster fjernet på sygehuset). Partiet byg-
gede dets grundlag på traditionelle kristne værdier. 
Generelt tiltrak partiet vælgere, som var utilfredse 
med borgerlige(ikke socialistiske) partier.
 I 2003 skiftede partier navn til Kristendemokraterne, 
men det har aldrig fået den samme popularitet igen, 
som det havde ved Jordskredsvalget.

Partiets nuværende 
logo

Ideologierne der faldt i vandet

Grunden til at en forretningsmand, sandsynligvis. 
ville have stemt et konservativt- eller liberalt parti er, 
at han gerne ville havde frihed til at køre sin for-
retning, som han altid havde gjort, uden at staten 
blandede sig og tog hans penge(gennem skat). 

Ulempen ved de to, førnævnte, ideologier, kan være   
at staten vil tabe de dårligt stillede borgere på gul-
vet.  

Politiske ideologier
Forskellen, på de forskellige ideologier, er deres 
holdning til statens indblanding i folks liv.  
(Velfærds)statens formål er at yde social og økono-
misk støtte til folk, som har det svært. Noget af det 
som staten betaler er f.eks. hospitaler og kontant-
hjælp til folk, som går uden for arbejdsmarkedet. 

Størst mulig lykke
Til flest mulige 

danskere

Et af Fremskridspartiets 
logoer og budskaber

Centrum-demokrater-
nes logo

Jordskredsvalget, den 4 december 1973, var en skæbnesvanger begivenhed i dansk politik. 
De fire tidligere største partier, De Radikale Venstre, Venstre, De Konservative og Socialde-
mokraterne, som før havde haft fast grund under fødderne, var nu kommet på dybt vand. 
Den politiske skude havde ændret kurs, og ideologierne røg over bord. 

Kernevælgere 
Det, som fik valgskuden til at ændre kurs, var, at 
definitionen på den generelle vælgertype, kernevæl-
gere, ophørte.  
Kernevælgere er vælgere, som man har kunne 
definere ud fra deres erhverv og samfundsposition. 
De førnævnte eksempler med den selvstændige for-
retningsmand og den fattige persons, politiske valg, 
er klarer illustrationer af, hvad det vil sige at være 
kernevælger.  
De forskellige partier vidste altså, hvor de havde 
deres vælgere. 
I dag er man gået mere over til begrebet `catch 
all`vælgere, Dette betyder, at man sagtens kan 
skifte parti,  og  ideologisk holdning, fra folketings-
valg til folketingsvalg.

Igennem tiden havde man vidst, at hvert 
parti, havde deres bestemte ideologi, som 
man kunne regne med. Men pludselig var 
tingene ikke så ligetil mere. 

Skrevet af Kirstine
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Læsernes drømmetydninger

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

Denne drøm er indsendt af Michael
Der var engang en fyr -  en helt alminde-
lig fyr, som var mig  -  der en dag udfor-
drede M. Dracula til et dab-battle.
Prisen var, at den som vandt over M 
Dracula  ikke blot fik titlen som verdens-
mester i at dabbe, men også M Draculas 
rigdom. Det skal lige siges, at han boede 
på et slot. Og jeg  tænkte, det kunne være 
fedt at få M Draculas slot, rigdom og 
dab-titlen. Da jeg, Michael den ukendte, 
mødte M. Dracula, så han stærk ud, og 
hans hugtænder virkede ægte. Jeg troede 
blot, at det var en myte. 
”Muhaha”, kom det fra M. Dracula. 
”Haha Michael er du klar til at dabbe?”. 
Så svarede jeg: 
”Ja, jeg er født klar”, og det undrede mig 
en del, hvorfor M. Dracula havde Dr 
Doofenshmirtz accent.
”Det er fordi, jeg er rigtig ond og elsker 
den her accent. Den passer godt til min 
dab-talent”, sagde han.
Jeg svarede ” nå okay” og startede med at 
lave et dab. Derefter gjorde M. Dracula 
det også, og det endte med, at vi dabbede 
i timevis uden at nogen af os vandt. 
Da klokken nærmede sig morgen, blev 
M. Dracula så frustreret over, at ingen 
havde vundet, og at solen  næsten var 
stået op.
”Nu kan det være nok! Jeg er træt og kan 
ikke dabbe længere. Du har vundet, og 
jeg går i seng. Jeg forventer ikke, at du 
er her ved midnat igen. I så fald må jeg 
desværre dræbe dig Hr Michael fra PGU. 
Godnat!!” sagde M. Dracula.

Så kiggede jeg undrende på M. Dracula 
og dabbede videre, selvom jeg vidste, at 
jeg allerede havde vundet. Jeg troede ikke 
på hans udødelighed. Så jeg besluttede 
mig for, at dabbe indtil han vågnede ved 
midnat igen. 
Det blev midnat og verdensmesteren i  
dab vågnede endnu engang.
Da hans første syn ud af hans slotsvin-
due var, at jeg stadig dabbede, blev han 
rasende og fløj ud af vinduet med sin 
kappe. 
”Nu kan det være nok med dig!!” sagde 
M. Dracula, da han landede lige foran 
mig. ”Du har fået titlen, og du dabber 
stadigvæk. Du burde fejre det med dine 
venner og drikke noget varmt kakao, 
spise kage og nyde dit lykkelige liv. Men 
i stedet for vælger du at blive ved med 
at dabbe.  Sikke en tåbe!! Jeg bliver altså 
nødt til at dræbe dig. Kan ikke holde dig 
ud mere, Hr. Michael fra PGU. Så nu 
siger jeg farvel!” sagde han.
I det sekund M. Dracula dræbte mig 
med hans hugtænder, glemte han alt 
om, at han dermed forvandlede mig til 
en vampyr.  Da jeg  vågnede igen var det 
første jeg gjorde var at takke M. Dracula 
og dabbe videre. 
Så sagde M Dracula:
”Nu gider jeg ikke glo på dig mere!! 
Michael fra PGU!!! Du et fjols. Forstå det 
nu. Du har vundet. Jeg kan ikke mere. 
Jeg får stress af at glo på det her. Jeg går i 
seng og vågner aldrig nogensinde mere. 
Du får alt i mit hjem og alle mine penge. 
Jeg vil hellere sove i al evighed end det 

her. Farvel for altid!!!”.
Så lagde M. Dracula sig i sin kiste for 
allersidste gang.
Og hvad blev der så af mig?  
Ja,  jeg er blevet til en sten, fordi jeg 
glemte alt om, at når solen står op, skal 
vampyrer være indendørs. Den forban-
delse fik jeg desværre af den berømte M. 
Dracula - den legendariske dab-mester!!!

Maries tydning af drømmen
Sikke en sjov og underlig drøm! Hvis 
slotte forekommer i en drøm indike-
rer det en livlig fantasi. Måske du i 
virkeligheden prøver at spille konge/
dronning/prins/prinsesse? Vampyrer 
repræsenterer dig selv, og kan henvise til 
din seksualitet. Hvis man tænker på, at 
Doofenshmirtz er en ond og magtfuld 
tegneseriefigur kan det måske henvise til 
at du i dit vågne liv vil have noget som 
Martin har, men som du ikke selv kan 
opnå? Dap battlen kan henvende sig til 
din nuværende stilling i livet. Føler du, at 
du ikke kommer nogen vegne med noget 
du gerne vil? Doorfenshmirtz kan også 
repræsentere dig selv. 
Føler du, at du eller noget bliver misfor-
stået i dit vågne liv? At du bliver forvand-
let til sten, kan henvise til ordsproget: 
”Kast ikke med sten, når du selv bor i et 
glashus”. Med andre ord betyder det, at 
man ikke skal dømme folk. Har du selv 
en tendens til at dømme andre? Eller 
frygter du, at folk dømmer dig/bagtaler 
dig i din hverdag? 

Sæt kryds ved dit svar!

I hvilken by blev Jesus 
født ifølge Biblen? Bethlehem Jerusalem Rom

Hvilket af følgende er 
ikke et grantræ? Nordmannsgran Ædelgran Edwardsgran

I hvilken TV-julekalen-
der optræder Lunte? Nissebanden Ludvig og julemanden Pagten

På hvilke dage fejres 
advent? Fredag Lørdag Søndag

Hvem var Jesus’ mor 
trolovet med? David Josef Isak

Fra hvilken julesalme 
stammer linien: ”Engle 
dale ned i skjul”?

Glade Jul Dejlig er jorden Dejlig er den himmelblå

Hvor mange dage er 
der i december  
måned?

29 30 31

Hvor i København 
foregik det meste af 
julekalenderen ”Absa-
lons Hemmelighed”? 

Københavns Rådhus Christiansborg Magasin

Hvilke af følgende in-
gredienser bruges, når 
der skal laves alminde-
lig risengrød?

Mælk Æg Mel

Hvordan siger man 
”Glædelig jul” på 
spansk?

Fenris Ulvis Felix Smith Feliz Navidad

Hvad siger traditionen, 
at man skal gøre, hvis 
man kommer til at stå 
under en mistelten?

Råbe ”Glædelig jul” i kor Kysse hinanden Fløjte

Hvilken af følgende 
film foregår ved 
juletid?

Alene Hjemme Grease Mamma Mia

Hvad hedder bandet 
bag et af de største 
julehits ”Last Christ-
mas”?

Status Quo Wham! Duran Duran

Quiz om julen...

Skrevet af Marie

Lavet af Patrick
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Rigtige svar: 
1. Bethlehem 2. Edwardsgran 3. Nissebanden 4. Søndag 5. Josef 6. Glade jul 7. 31 8. Magasin  
9. Mælk 10. Feliz Navidad 11. Kysse hinanden 12. Alene Hjemme 13. Wham!



Michael, Medielinjens studievært,  
er pt. i praktik hos Genbrugsen i Horn-

slet. Både Michael og medarbejderne 

der er glade for samarbejdet... på 
Medie er vi en smule bekymret for om 

de ”aflevere” ham tilbage igen.  
Michael har fuldstændigt besnæret 

de ”ældre” damer på stedet :-)Medie har haft travlt  
med at annoncere for 
gartneriet julemarked. De 
har sørget for at der blev 
hængt plakater op rundt 
i byen.
De var også i Rønde og 
hænge plakater op i an-
ledning af ”ÅBENT HUS” 
arrangement på vandre-
hjemmet.
Begge dele blev godt be-
søgt, så arbejdet bar frugt 
:-)

Så er der igen blevet arbejdet på  
projektet i Søby - 50 m2 fliser er  
blevet lagt og madpakkehuset er  
næsten færdigt!

Gartneriet har, ud over juletravlheden 
også gang i krydderurterne!

Så jules der - Hornbjergvej har lavet  
disse flotte julestjerner !

Bastian spiller på landsholdet 
i handicap fodbold - og holdet 
fik en flot 2. plads i U19 EM-
finalen mellem England og 
Danmark. Desværre kunne 
Bastian ikke spille med, da 
han fik en skade i semifinale 
kampen og måtte nøjes med 
at se kampen fra sidelinjen - 
Stort tillykke til holdet, det 
kan vi godt være stolte af :-)

De fik, som traditionen byder,  

valgflæsk på Hornbjergvej 
på valg

aftenen - Bastian var chefkok :-
)

Til Mortensaften blev denne skønne 

rødkålssalat med mormor dressing 

serveret til anden.

Flagermus havde slået sig 
ned på Maries værelse.  
Marie bevarede ,impone- 
rende nok, roen og lod  
den blive natten over.  
Næste morgen åbnede  
hun vinduet så den kunne 
flyve ud igen!
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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
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Julegave ideer 2017
Toilet basket

Den bedste gave hvis du sidder på tønden og 
keder dig så kan du nemlig spille basket imens, 
ja du hørte rigtigt det kan du nemlig hohohoooo.
Det er en af året julgave ideer i år 2017 og 
koster kun 119 kr på gaveideer.dk 
Indeholder basket bold og kurv og 1 do not dis-
turb skilt. der findes også en variant i golf form.

Snuggy tæppe med ærme en uundværelig 
genstand til vinter eller hvis man skal hygge sig 
med en varm kakao og en god bog, koster kun 
155 kr.
 

Termokande, god i hjemmet men også på arbej-
det. Helt sikkert en vinder inden for gave ideer, 
til kun 235 kr. og du kan få skrevet personens 
navn på.

Sushi ruller perfekt til dem som kan lide sushi 
men som ikke selv kan rulle eller hvis man ikke 
har lyst til selv at rulle dem, kun 79 kr.
mål 20 x 10 x 7 cm

Snuggy tæppe 

Termokande Sushi ruller 

Lav din egen pakkekalender 
Julen nærmer sig og det er snart tid til at 
pynte op til årstiden, så her er en gratis  
kalender fra medie linjen.

Kalenderen består af 26 stykker papir og en 
smule lim.
For at lave den skal der bruges :
en printer og limstift. 
26 stykker tykt papir.
En saks, en pizza skære eller knive og en 
linial.

For at lave kalenderen skal du bare rulle 
pizza skæren eller kniven over de røde linjer, 
så bliver det nemmere folde kasserne. 
Klip nu efter de sorte linjer. Derefter skal der 
bare limes. 

Det er lettere at lime kassen efter at have 
foldet den først. Linjerne bør være på inder-
siden af kassen. Kassen limes på flapperne så 
de er på indersiden.

Til sidst skal der bare klippes og limes nogle 
tal på toppen. 
Det er muligt at sætte kalenderen på køle 
skabet med nogle magneter. men de skal 
have en del styrke for at de kan holde noget 
tungt.

Skrevet af Nicolai Skrevet og lavet af Martin16 17



Find 10 fejl
S A N D G G R J U L E K O R T Æ
A J N S L U I L V J K M H E D Z
N L L I Ø D S U K U A A Y N A W
G H H L G S A C R L L N G S N K
J J E D G T L I Y E E D G D S R
U U Z N K J A A B F N E E Y J Æ
L L P Ø R E M O B R D L V R U M
E E J D A N A P E O E G A I L M
M T A D V E N T S K R A N S E E
Æ R Y B L S D O P O L V G E M R
R Æ B P E T E G I S Y E E N A H
K L E J N E R J L T S K L G N U
E Z G U I R L A N D E I I R D S
Y F L Æ S K E S T E G L U Ø H J
J E S U S A L M E G Å S M D D E
T R Æ D E K O R A T I O N Z T Ø

ADVENT, ADVENTSKRANS, AND, DANS, DEKORATION, EVANGELIUM, FLÆSKESTEG,
GAVE, GLØGG, GUDSTJENESTE, GUIRLANDE, GÅS, HYGGE, JESUS, JULEFROKOST,
JULEKORT, JULEMAND, JULEMÆRKE, JULETRÆ, KALENDER, KALENDERLYS, KLEJNER,
KRAVLENISSE, KRYBBESPIL, KRÆMMERHUS, LUCIAOPTOG, MANDELGAVE, NISSE,
NØD, RENSDYR, RISALAMANDE, RISENGRØD, SALME, SANG, SILD, TRÆ

Find juleord 

Find vej Find 2 ens 
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December:
Tirsdag d. 5. December: Bestyrelsesmøde 
hos Michael kl. 18.30. 

Onsdag d. 6. December: Linie 3 med 
Trine Gadeberg Julekoncert pris 150 Kr. 
Afgang fra Hornslet station. 18:30. 
Tilmelding til Lene. 

Onsdag d. 13. December:Julefrokost i 
klubben Tilmelding Britt 50kr. 

Onsdag d. 20. December: Sideste klub
aften inden juleferien er der banko.
Husk penge til lodder (Lene og Lasse)
 

Januar:
Onsdag d. 3. Januar: Nytårskur Lene. 
 
Onsdag d. 10. Januar: Foredrag om 
barndommen i 50´erne V. Torben 
Langballe (Christian) 

Onsdag d. 17 Januar: Mad aften, alle
tager en lille ret med (tilmelding Henrik)

Lørdag d. 20 Januar: Bowling Aarhus 
med spisning, afgang Ca. kl. 09:30 100 
kr. tilmelding til Michael.

Onsdag d. 24 Januar: Klub aften/spil 
Amalie.

Onsdag d. 31 Januar:: Film aften (dansk)
(Henrik)

Info:
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. 

UFL Rosenholm

Kig ned til en klubaften og se 
om det er noget for dig, det er 
gratis at kigge forbi, kom glad.

2120

Hvorfor ryger 1 ud af 8 mennesker i verden?

Hvorfor er tobak lovligt, når flere er døde af 
det end de værste krige i verden?
Der er mange problemer ved at ryge, men aligevel er det 
lovligt stort set over hele verden.

Rygning er stadig tilladt Danmark - dog tager staten 79% 
af prisen som skat på tobak produkter. Det vil sige for en 
pakke cigaretter på 40 kr. tager staten 31,50 kr. til statskas-
sen. 

Rygning tager i gennemsnit 23 år af den foventede levetid. 
og det forårsager mange helbredsproblemer. 

I Danmark ryger omkring 17% dagligt - dette er dog min-
dre end i 1957 da 60% røg. 

Hvis man starte med at ryge 20 cigaretter om dagen  fra 
når man er 18 så kan det løbe op i et beløb på 760.112 kr. 
over omkring 49 år. 

Ryge reklamer
Rygning som en aktivitet har fundet sted i omkring 70.000 
år, og før det 19. århundrede har der ikke været klar vi-
denskabelig viden om rygning, ud over at det havde meget 
negative effekter på folks heldbred. Først i 1964 kom der 
mere klar viden om rygning og dens effekter, dette ledte 
til begrænsninger på reklamering i 1965 og til stigmatise-
ring, såvel som flere begrænsninger senere hen. 

Men det blev ikke et komplet forbud, og det endte med 
en del begrænsninger for firmaerne der laver tobak. I dag 
kan man ikke se cigaret reklamer på TV.

Forbud løser ikke problemet
Forbud vil ikke have en større effekt andet end at det ville 
kriminalisere forbruget og dette vil skabe sociale proble-
mer der kun vil gøre situationen værre.

I Amerika kan man se på et historisk forbud på alkohol, 
der var en komplet katastrofe, og det gjorde problemet 
værre end før. 

Kriminalisering af stoffer slår folk ihjel og ender til sidst 
med at splitte samfundet.

Alkohol er bare en af hundrede stoffer som folk har fun-
det verden over og tobak er bare en anden på listen. 

Hjernens belønningssystem driver os til 
ludomani, rygning, fedme og så videre
Folk kan let inflydes til at gøre dårlige ting, og dette kan 
forklares med psykologi og en smule biokemi.

Mennesker har brug for alt fra de  fysiske til mere metale 
og sociale behov. Rygning er en social aktivitet der også 
påvirker folk mentalt. Dette er den primære årsag til at 
det er blivet så udbredt i samfundet. Folk der spiller Lotto 
og de mere ekstreme ludomaner, har et ønske om at vinde 
mange penge. Disse spil er dog lovlige fupnumre der kun  
eksisterer på grund af folks dårlige dømmekræft. Millio-
ner af kroner bliver brugt, og nærmest ingen bliver rige på 
det. Fedme forårsages oftest af usund kost og inaktiviet. 
Mad er dog en af de grundlæggende behov, men hjernen 
opfatter noget mad som bedre end andet. Fedt, sukker og 
salt gør at mad er lækkert og det er det der driver folk til 
at spise mere usundt end sundt.

Alt i alt er styres folk af instinktive behov som er oldgam-
le, og folk er ofte irrationelle i deres valg, som på sigt giver 
dem dårligere helbred og kortere levetid.

Rygning koster 
760.112 kr. i 
løbet af 49 år,  
hvilket er nok 
til at købe et 
hus. 

Skrevet af Martin
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Julestemning i Den Gamle By 
tiltrækker besøgende

Borupvej besluttede sig for at besøge Den Gamle By torsdag d. 23/11-17. Den Gamle 
By byder på mange spændende udstillinger over hele December måned. Vi nåede dog 
ikke at se alle udstillingerne, men Marie tog billeder af det, som vi nåede at se. 

Julens historie
Julens historie var den første udstilling vi så 
i Den Gamle By. Det var en meget spændende 
og inspirerende udstlling, der tydeligt fortal-
te, hvordan man fejrede jul fra slutningen af 
1500-1800 tallet.  I 1700-tallet klædte man 
sig ud som en gedebuk, og besøgte mange folk 
juleaften. 
Man troede nemlig, at hvis gedebukken kom 

og tog alt hvad den ville have i folks hjem, fik 
man renset sine ugerninger, og at den ville 
tage det onde med sig. Man troede også, at 
de døde genopstod julenat, og derfor sov 
man på halm, der blev spredt på gulvet (hvis 
de døde skulle få brug for ens seng). Udstil-
lingen viser også, hvordan Biblen fik mindre 
og mindre betydning for julen gennem tiden. 

 
3 til 5 æg
mel
mælk
kartofler

Ingredienser

Tilsæt mel.

Udvælg kartoflerne og sorter evt 
dårlige fra. Put dem i en skål og 
mos dem med en gaffel.

Skær æggekagen ud i 
lagkagestykker og server  
evt. med et stykke tomat. 

Pisk igen til massen er rørt godt 
sammen og har en fed 
konsistens.

Slå æggene ud i skålen med 
kartofler og tilsæt mælk

Steg æggekagen på middelva-
rme i ca 45 minutter til æggeka-
gen har fået en sprød bund.

 Pisk det hele sammen med en 
elpisker, til massen er godt rørt 
sammen.

Sørg for at have indkøbt mælk, 
mel, æg og glaskartofler.

Hæld med løst håndled olie på 
den opvarmede pande.

Æggekage

Skrevet af Marie
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Lavet af Filip



Hvert menneske har sine egne personlighedstræk og kompetencer. Disse afhænger både af personens 
karakter og, ikke mindst, af køn.  Alle har evner, som kan findes og bruges på forskellige måder

Lad os tage et eksempel som eventyret om Rapunsel.  
Rapunsel sidder fanget oppe i toppen af et tårn og prinsen vil 
gerne befri hende. Denne (klatrings)redningsaktion kræver nok 
en robust krop, for tårnet er sikkert højt. Hvem har en robust og 
stærk krop fra naturens hånd? Manden. 

Omvendt hjælper Rapunsel prinsen, med at komme op, ved at 
lade sit lange hår sænke ned af tårnets side, så han kan bruge det 

som klatrereb. 

Kvinden er nok det køn, som igennem historien, ofte, har haft 
længst hår.  

Rapunsel-eventyret er et godt eksempel på, hvordan  
maskulinitet og feminitet supplerer hinanden med forskellige 
forcer. Sådan er det både i historier og i den virkelige verden. 

Der er brug for alle
Team-work har eksisteret helt tilbage fra stenalderens jæger-
samfund. Man ved, at kvinder ”fra naturens hånd” har haft flair 
for at multitaske, hvilket jo var smart nok, når de, i sin tid, både 
skulle passe børn, lave mad mm. Samtidig har mænd været 
gode til at orientere sig i (stenalder)landskaber og til at have 
meget fokus på én enkelt opgave, som at nedlægge et bytte. 

Disse egenskaber har gavnet manden, når han, via jagt, har 
skulle skaffe føde til sin familie. 

De to køn har, på den måde, været afhængige af hinanden.

Vi kan alle noget forskelligt, fordi at vi er forskellige. Da moder 
natur skabte mennesket, tænkte hun vel ikke på, hvilket køns  
kompetencer, der var mest værd, men på, hvordan menneske 
(dyre)flokken kunne funger bedst.  

Vi vil ikke have (køns)ensstilling
Det er egentlig en god ting, at lære sine børn, at de kan være 
lige præcis, hvem de vil. Man bør dog, selv med denne form for 
rummelighed, agere med måde og ikke lave helt om på naturens 
opdeling af mænd og kvinder. 
Mandefagstrategien forsøgte på det  i 1980èrne. Strategiens mål 
var at gøre op med kønsopdelingen på arbejdsarbejdsmar-
kedet. Blandt andet ved at få flere kvinder til at søge ind på 
mandeuddannelser som murer og tømrer. 
Det lykkedes dog ikke at fjerne kønsopdelingen på arbejdsmar-
kedet helt, og der er stadig udprægede kvinde- og mandefag. 
Og hvad så?        
På en måde udfordrer forsøget med ligestillingen vores forskel-
ligheders potentiale. Der er nemlig fare for, at vi forstår begre-
bet med fuldstændig klon agtig behandling af folk, 
Så bør man vel i stedet kalde det for (køns)ensstilling og détte 
begreb tillader moder naturs krommoson-system ikke.   

Vi vil have (reel) Ligestilling/fair behandling
Man bør i stedet tale om reel ligestilling, hvilket sådan set er det 
samme som at behandle ALLE med lige meget værdighed og 
respekt.  
Eksempelvis skal man ikke straffe eller diskriminere folk på 
grund af deres seksualitet. Samtidig skal der heller ikke være 
forskel på, hvornår du har brudt loven og kan komme i fængsel.
Lige ret er lige lov.
Den reelle ligestilling mellem mænd og kvinder er i dag ret god. 
Selv om vi kommer ikke uden om, at mændene igennem tiden 
har været dem, som har haft flest rettigheder og mest indflydel-
se, har kvinder, i dagens Danmark, dog både ret til at stemme til 
valg, er myndige over deres eget liv osv.

Fortiden spøger dog stadig mht. (reel) lønulighed på arbejds-
markedet. Det har nemlig vist sig, at mænd får 16-17% mere i 
løn end kvinder, selv hvis begge køn arbejder med det samme.  
Det kan måske forklares som et levn fra fortiden, inden at kvin-
derne kom ud på arbejdsmarkedet, men kan ikke undskyldes. 
Lige på dette punkt mangler der en fair behandling (af køn).
Guderne må vide, hvorfor det stadig forholder sig sådan, mht. 
lønlighed, for jeg ved det ikke...

Jeg ved bare, at mennesker kan have behov for forskellig be-
handling for at klare sig godt. Folkeskolen er et godt eksempel 
på dette, for hvordan lærer man bedst? Nogle gør det ved at 
have tingene i hænderne, andre klare det bedst med papir og 
blyant. Det er forskelligt fra menneske til menneske. Begge dele 
er fair behandling, selvom de er forskellige. 
Et ligestillet samfund er ikke et kønsneutralt samfund, men et 
samfund, hvor alle behandles med respekt. 
Det er det, vi skal agte at gøre.

Den ligeværdige forskelsbehandling  

Forskellige men ligeværdige 

Ligestillings-debattens platform   (nået til)  
Ønsket om ligestilling kom oprindeligt fra kvindebevægelsen. 
I gennem historien har manden altid været det mest frem-
trædende køn. Det var ham, som arbejdede ude i samfundet, 
mens at kvinden forblev familiens madmor og rengøringsdame 
hjemme i huset.  

Da velfærdsstaten, i midten af 1900-tallet, blev etableret, fik 
samfundet både behov for mandlig og kvindelig arbejdskraft.

Da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, fik de generelt et 
større ønske om, at deres mænd også begyndte at lave noget 
hjemme i huset. I begyndelsen var det nemlig sådan, at kvin-
derne fik dobbelt-arbejde, altså både skulle stå ved kødgryder-
ne i hjemmet, og arbejde ude. Dette er ikke fair behandling, og 
foregår (heldigvis) heller ikke så meget mere i danske hjem.

I 2017 er det nok snarere en nødvendighed, at man kan aftale, 
hvem der gør hvad i en familiebolig.

Feminisme var oprindelig en ideologisk holdning som gik imod 
diskrimination af kvinder. 
Logoet symbolisere, at kvinderne var klar til at kamp- med knyt-
tede næver   

Menneskets (køns)krommoson-
system er meget fastlagt. Det 
bliver bestemt, allerede inde i din 
mors mave, om du er en dreng 
eller pige.

Omrokering i samfundets arbejdsmarked  

Skrevet af Kirstine24 25
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Navn: Ceclille Kjellerup Andersen   

Fødselsdag: 6/10/1998

Søskende: En lillebror og en storesøster

Hvor kommer du Fra?: Kolind 

Stjernetegn: Vægten 

Hvad for et job ønsker du efter PGU: Noget med børn

Kæledyr: Har 3 hunde 

Har du en kæreste?: Nej

Hobby/Interesser: Fodbold og musik 

Yndlingsdyr/Hadedyr: Hunde og katte/hader edderkopper

Yndlingsfrugt/Hadefrugt: Nektarin/bananer

Yndlingssport/Hadesport: Fodbold/svømning

Det værste du ved: Dobbelt moral

3 ting, du gerne ville have på en øde ø:  
Dorthe, iphone, lader og powerbank

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?:  
Tag Dorthe med på en ferie

Hvis du var et dyr, hvad var det så?: En tiger 

Hvad er din største oplevelse?: Da jeg var på Kreta  

Hvad skal du efter PGU?: Det ved jeg ikke endnu

Hvad er det bedste ved at være i PGU?: Venskaberne og arbejdet

Hvad er det værste ved at være i PGU?: Mobning

Cecillie
Arbejder på 
gartneriet   
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Lavet af Patrick


