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Vinderne af julekonkurrence
2017 blev:

Februar 2018
Kian - 21 år
Fastelavn
Ferie
Ferie
Ferie
Ferie
Ferie

Sebastian - 18 år

Vi siger også tilykke til dem
der havede fødselsdag i januar.

Benjamin - Pilip - Mads - Patrick - Simon

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

Konkurrencen bestod i at gætte sangtitler fra de 4 afsnit af advendstkalenderen.
Blandt de indleverede svar blev der trukket
lod under opsyn af ”Notarius publicus”.
Michael Rasmussen vandt middag for 2 og
Danny vandt biografbilletter.
Tillykke til dem :-)

Der øves i at
lave flotte kunst
billeder i Photoshop på Medie
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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 PGUavisen, 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.
2
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Elev går over på den anden
side af jordkloden
....eller hvad? Marie siger det i hvert fald
tit, når hun går fra den ene ende af medielinjen til den anden.

Oliver sidder og arbejder sammen med
faglærer. Oliver skal scrolle fra side 8 i
dokument til forside – det går meget langsomt idet Oliver vælger bare at scrolle ved
at køre musen langsomt opad på alle sider.
Faglærer foreslår om ikke det er hurtigere
at bare klikke på side 1?? Oliver siger ” så,
så rolig nu, sådan bygger man jo heller ikke
pyramider – et trin op ad gangen!!!!

Tænk positivt!
Elev udbryder: Det er da forfærdelig med
Kim Larsen, som har fået kræft.

Goddag og farvel...

Anden elev kommenterer (Oliver): Men så er
det da godt at vi stadig har Dolly Parton

Sådan bygger man
ikke pyramider!

Vi må desværre sige farvel til Jonna, som har valgt at gå på pension, men
goddag til de nye medarbejdere Line, vejleder Borupvej, Stine, socailrådgiver på Banevej og Helle, som er vejleder på Ebeltoftvej. Vi ønsker Jonna
held og lykke i fremtiden og håber hun kigger forbi :-)

GOD VINTERFERIE TIL ALLE :-)

Nullermændene er i fare!
Medielinjen udvider deres kompetenceområder: Nu også reparationer af defekte stik på
elektronik.

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

Vand kan være dødsensfarligt!!!
Vi går tæt på...

Her bringer vi i hvert
nummer af avisen interveiw med en PGUer.
Vi stiller både alvorlige,
dumme, sjove og åndsvage spørgsmål...
- tør du at stille op?

En meget stolt Lasse stod demonstrativt
med en larmende tændt støvsuger - det lykkedes ham at få ”liv” i en ”død” støvsuger så nu er alle nullermænd i fare.

En morgen tager Marie et glas vand efter
morgenmaden. Martin, som altid kommer med
tossede bemærkninger, går hen til hende
og siger: ”Vand... En farlig substans, der kan
rustne biler og ødelægge mobiltelefoner. Ved
du hvad der sker, hvis du drikker det?”
Marie: ”Nej?”
Martin: ”Du vil have det fint.”
Ja, på visse punkter er vand slet ikke så
farligt endda...
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Stemningsbilleder fra december
Der var hygge og julestemning rundt om i PGU - både på værksteder og i bofællesskaberne.
Nogle har været så søde at sende billeder til Medielinjen, så her er lille et lille udpluk.

Narnia er umuligt at skabe på teater
Tirsdag d. 19. December var Borupvej, Toftevej og
Stationsvej ude at se teaterstykket Narnia – Løven,
heksen og garderobeskabet., som er baseret på
filmen og bogen med samme titel. Jeg blev overrasket, da Lucy, Edmund, Susan og Peter blev spillet
af voksne i stedet for børn. Men de spillede overraskende godt, selvom det var lidt langtrukkent i
starten med deres skænderier om garderobeskabet,
der stod i deres soveværelse. Kulisserne af den
fortryllede verden Narnia var meget simple og det
kunne jeg godt lide! I stedet for et landskab gik
skuespillerne på store hvide plader. Der kunne dog
godt være lidt mere liv i det, f.eks. træer og flere
lydeffekter, så man rigtig kunne føle, at nu var man
kommet til Narnia.
Jeg havde desværre svært ved at sætte mig ind i
stykket og de voksne skuespilleres personlighed pga.
de manglende lydeffekter og kulisser. Slaget mellem
det gode og det onde var også plat. Det virkede som
om de havde fundet på handlingen og replikkerne i
allersidste øjeblik. Der var ikke meget gang i det, og
jeg savnede som sagt flere lydeffekter og deltagere
i slaget. Det eneste man kunne høre, var den sædvanlige musik og lyden af uægte sværd, der klingede
mod hinanden. Jeg ville ønske, at der var lydeffekter
i form af skrig og blod osv. – det ville have gjort sla-

get mere levende og mere realistisk. Aslan virkede
slet ikke spor uhyggelig, da man tydeligt kunne høre
at hans brøl var fyldt med alle mulige unødvendige
effekter, der gjorde at det lød grinagtigt. Men det
vigtigste med et teaterstykke er, at man som tilskuer
skal føle sig underholdt. Jeg kunne se på flere børn
der så stykket at de var begyndt at kede sig, fordi
de sad med deres mobiltelefoner under forestillingen. Men underligt nok følte jeg mig underholdt
det meste af tiden, fordi skuespillerne spillede godt.
Hvis der havde været flere lydeffekter og kulisser,
så tror jeg at børnene ville følge mere med i det.
Men der var indimellem nogle sjove replikker, der
gjorde at forestillingen ikke blev så kedeligt at se og
høre på. Da ”børnene” vender tilbage fra Narnia for
sidste gang, dukker professoren op. Han ved at de
er konge og dronning af Narnia, og stykket afsluttes
med spørgsmålet: ”Hvordan kunne han vide det?”
Jeg synes det var uoriginalt fundet på, det lød også
som om det var lavet i allersidste øjeblik. Jeg hader
når film og teaterstykker slutter på den måde. Selve
forestillingen var desværre ikke rigtig noget at råbe
hurra for, og jeg har ikke lyst til at se det igen. Men
ikke desto mindre kunne alting i stykket have været
meget værre. Alt i alt giver jeg forestillingen 3 ud af
6 stjerner.

Skrevet af Marie
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Sjove lærings apps
5 Dice: Order of Operations Game

Brug denne app og bli bedre til regnearternes hieraki og udvikle metoder til arbejdet med de naturlige tal.
Der er plus og minus stykker og mulighed for svære niveauer
med gange og dividere stykker. Gratis app

Ordguf

Ordguf er et meget simpelt og interessant spil, hvor du skal
matche bogstaverne for at danne ord. Hvert niveau har en
gruppe af forskellige bogstaver, som du vil danne ord til. Det
er et simpelt, men vanedannende spil. 1000 niveauer og over
2.000 ord, som du kan forbedre dit ordforråd. Gratis app

Lær at læse og stave

Sjove læringsspil – 4 apps for 129 kr.
Læseguld 1 – Læseguld 2 – 360 ord – knæk læsekoden

Manipulation af historisk information
ændrer vores syn på verden
Der er masser af eksempler på at verdenshistorien bliver manipuleret og forfalsket.
Et klart eksempel fra anden verdenskrig er bombningen af den franske skole i København
Under en planlagt luftbombning den 21 marts tidlig
formiddag skete en serie af fejl der kostede 125 danske civile livet. Dette inkluderer 86 skolebørn og 14
voksne. Derudover dette døde også 8 danske Gestapo
fangere.
Her er en kort beskrivelse: på vej til målet som var
et Gestapo hovedkvarter, ramte et fly en lysmaste og
styrtede ind i en garage i nærheden af den franske
skole. Flyet endte op som et brændende vrag og
røgen fra flystyrtet fik den anden bølge af bombefly
til at tro at målet lå under røgen. Bomberne blev
smidt på skolen som på daværende tidspunkt have
omkring 529 folk inde i den. alt dette bliv dokumenteret af filmselskabet minerva film som hurtigt kom
for at filme katastrofen.
Men selv om at de havde billederne blev de ikke
brugt i de 2 efterfølgerne dokumentarfilm der
dækkede besættelsen.
’’Det gælder din frihed’’ og den måske mest sete film
i Danmarks historien ’’De fem år’’. Forskningsleder
Lars Martin Sørensen der også har skrevet bogen :
’’Dansk film under nazismen’’ mener at der er tale
om historieforfalskning.
”Det er ret enestående optagelser, som var til rådighed. Når man ser at de ikke er med er det en grov
undladelsessynd,” siger han til dagbladet Information.
Indblanding fra ministeriet

Duoling
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Lær sprog
Du vælger det sprog, du vil lære, og kan med det samme
springe ud i lektionerne trin efter trin. Du kan med det samme
springe ud i lektionerne trin efter trin.
I begyndelsen vil du lære almindelige ord og sætninger, senere hen vil du lære, hvad de forskellige dyr, madretter, tøj og
kulturelle ting indenfor sprogets land hedder – samt flere ting,
selvfølgelig. Samtidig foregår det som et slags spil, hvor du
optjener points og rykker op i niveau. Gratis app

Lars Martin Sørensen mener at undladelsen af film
klippende skal ses i lyset af den oprustnings tankegang der prægede den tidlige efterkrigstid for her var
det en fordel at briterne fremstod i gunstigt lys.
” Fra ministeriel side arbejder man på at gøde jorden
for, at Danmark skal have det stærke forsvar som
man ikke havde da tyskerne kom” siger han.
De ville ikke vise at bombe fly kunne gøre sådan
nogle grimme ting og sager .
Efter krigen bliv hændelsen nedtonet og i dag ved
nærmest ingen dansker om ulykken.
Dette er på grund af at folk som stod for politikken
holdt det fra at blive brugt som undervisnings ma-

terialer i dokumentarer. Flere generationer er vokset
op uden at vide hvor forfærdeligt krigen egentlig var
siden at de ikke fik vist tragedier som denne, i dag
kan man dog læse om det i nogle historiebøger.
Udover den franske skole var Anden verdenskrig en
stor tragedie hvor i alt 70millioner mennesker døde i
en kort periode på kun 6 år , de få 125 der døde ved
bombningen af den franske skole var kun en dråbe i
en meget stor spand.
Hvis man ser på verdenshistorien så er omkring 108
milliarder mennesker døde gennem tiden, hvor af
395 millioner er døde på grund store historiske voldelige hændelser, dette inkludere anden verdenskrig.

PGUer UNDER
EN
:-)
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Navn: Kirstine Åmand Astrup
Fødselsdag: 5 maj 1994
Søskende: En lillebror
Hvor kommer du fra?: Brabrand!

(Er født i Silkeborg men kom til Brabrand, da jeg var 2 og kan ikke huske andet end det)

Stjernetegn: Tyr
Hvad ønsker du dig af job efter PGU? Journalist/skribent
Kæledyr: En kat (ved mine forældre)
Hobbyer/interrasser: Kor, frivilligt arbejde, venner og familie
Ynglingsdyr/hadedyr: Hunde og katte/Hader døde dyr, fordi de er klamme

KIRSTINE
Arbejder på
medielinjen

Ynglingsfrugt/hadefrugt: Mørkeblå, søde vindruer/Citron eller lime - at spise den rent
Ynglingssport/hadesport: Cykle på kondicykel (med musik til)/Dårlig til næsten alt

andet sport-og hader det derfor

Det værste du ved: At miste min familie, Dobbelt morale
3 ting som skal med på en øde ø: Min familie, et rum, hvor jeg kan være alene,
min Ipad (med en masse downloadet musik på)

Hvad ville du gøre hvis du vandt 10.000 i lotto? Leve som jeg plejer (desværre)

Hvis jeg ikke var på kontanthjælp, ville jeg kunne nyde godt af mine ekstra penge, men kontanthjælpsreglerne gør, at pengene, fra en lottogevinst, bare bliver modregnet min kontanthjælp og derfor kommer jeg ikke til at mærke at jeg harvundet det noget :(

Hvis jeg var et dyr, var jeg en? En ørn
Min største oplevelse: Da jeg var på jeepsafari - tur på Kreta, og vi holdte pause
nogle steder og oplevede det lokale miljø i stedet for alt det turristede hejs på vores
hotel
Hvad skal du efter PGU?: Tage nogle fag på VUC og arbejde mig hen imod at
kunne blive en form for journalist
Hvad er det bedste ved PGU?
Strukturen og menneskerne

Hvad er det værste ved PGU?
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Hvis folk har dårlig attitude og ikke gider at engagere sig i opgaver f.eks. i huset eller på arbejdet
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Borde af genbrugstræ
til Rønde Hostel
bliver lavet på samlebånd
på træværkstedet.
Derudover renoverer
tømrerne også deres
gæstekøkken.

På kantinen går alt sin
vante gang. Da vi var forbi
havde var der gang i potter
og pander men også tid til
lidt hyggesnak.

Medie
til en er ved at op
m
t
Micha usik vide age film
om
e
jer til l Rasmuss ed
at hø
re den en – glæd
!
Rosen
h
skud olm Festiv
t igan
a
g på M l er også
edie.
Kirstine havde inviteret til
spilleaften, de spillede bla.
UNO.
Toftevej sendte dette billede
af deres ”kostomlægningsmenu” – lækkert ser det ud.
Der er dyb koncentration
når de unge er til skydning
og der skal rammes plet.
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UFL Rosenholm

Hvad du ønsker - får du måske :-)
Nytår og januar er som oftest årstiden, hvor man kigger tilbage på året den gik men også tænker lidt
frem og sætter nye mål og ønsker for den kommende tid.
Derfor har Medielinien været lidt rundt og snakket med folk om hvad de har af fortsæt og ønsker
for det kommende år...

Ulf
Jeg vil gerne vinde i lotto

Mads
Jeg vil være muslim – ikke
mere bacon.
Jeg vil være en alf.
Vi skal have høns på
Gartneriet.
Alle på gartneriet skal have
munkehår. Monika skal være den
første – hun skal klippes en uge før vi andre, så
vi kan grine af hende, siger Mads og smiler til
Monika :-)
Michael Kattrup
Jeg håber at kan finde et job
som jeg kan arbejde med og er
glad for den.
Det kunne være rart at få en
kæreste.
Måske vinde i lotto, så ville jeg bruge pengene til
rejse og til opgradere nogle dele i min pc.
Jeg kunne tænkte mig at komme ud at rejse til
de varme lande og tage på vandretur.
Det kunne være dejligt at få en lejlighed engang i
fremtiden.

Michael Rasmussen
Jeg vil gerne lave musik i fremtiden eller få et normalt flex job.
Musik er fedt og synes det er
sjovt og lave plus at det er lærerigt og et godt budskab til mig
selv og andre selvfølgelig :-)
Og så kunne det være lækkert at få en lejlighed.
Vil også gerne finde et spændende praktik sted.
2017 har været både godt og hårdt - Der er nogle ting
jeg har fortrudt og håber jeg kan rette op på. Så jeg
håber på at 2018 bliver et godt år for mig og at jeg
lærer noget.
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Isabella
Jeg vil gerne tabe mig

Simon faglærer
Tabe sig, komme i bedre
form

Kirstine
Jeg vil gerne tænke mere positivt
og være mere glad for de gode
ting, som jeg oplever i mit liv.
Jeg håber, at jeg vil sove bedre
om natten og falde hurtigere i
søvn, så jeg ikke ligger og roder
rundt i min seng så længe.
Trætheden påvirker min ydeevne i
arbejdstiden på medielinjen, hvilket er irriterende,
når jeg gerne vil gøre tingene så godt.
Derudover håber også at kunne klare mig godt til
historieeksamen på VUC til sommer, og at jeg selv er
tilfreds med det, jeg præsterer.
Jeg håber også, at jeg kan komme tættere på, hvad
jeg skal i fremtiden, via en praktik evt.
Det kunne også være fedt at få en kæreste og
generelt bare hvile mere i mig selv, også hvis jeg føler
mig usikker.

FAKTA:
Martin har kigget lidt på statistikken for nytårs
fortsæt...
”Hvert år bliver der lavet masser af nytårs fortsæt men ofte sker det at folk fejler. Omkring
88% af folk fejler i at opnå alle deres mål.
Det vil sige at mindre end 1/3 folk
virkelig får gjort hvad de vil i det nye år.”
Men det skal vel ikke afholde os fra at have
drømme/ønsker for os selv - det ville da være
kedeligt :-)

Februar

Onsdag d. 7. Klub aften (Lasse)
Onsdag d. 14. Fastelavn kom udklædt med UFL Aarhus klubberne
Tilmelding til Henrik. (Britt)
Onsdag d. 21. Foredrag om tur til
Australien Lone? (Lene)
Onsdag d. 28. Generalforsamling
alle skal komme (bestyrelsen)

Marts

Tirsdag d.6. Bestyrelsesmøde hos
Amalie kl. 18.30
Onsdag d. 7. Klub aften. (Michael)
Onsdag d. 14. Spille aften (Britt)
Lørdag d. 17. Bazar vest afgang
fra stationen kl. 10 Husk penge til
frokost og indkøb. Tilmelding til
Henrik pris 10 kr.
Onsdag d. 21. Påske klip og omelet
med purløg (Amalie og Christian)
Onsdag d. 28. påske lukket

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

April

Onsdag d. 4. Klub aften/ spil
aften (Lene)
Onsdag d. 11. Bilka afgang
kl. 17 fra stationen Tilmelding Lasse (Henrik) pris 10 Kr.
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.
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OPGAVER
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Hvem ka ...

Svaret:

... er sej de gør mere
for dig
The best man can get ...

Svaret:

Don’t dream it drive it
...
A passion for the road
...
Smelter i munden og
ikke i hånden ...
Gør det du er bedst til’
det gør vi ...
Den er go’ ...

Svaret:

Svaret:

Svaret:
Svaret:
Svaret:
Svaret:
15

Nyheder

Sankt Bernhard
Hvis man overvejer at anskaffe sig en St Bernhard hund
er der her et par nyttige oplysninger.
Hjemland Schweiz:
Kaldes på engelsk St Bernhard dog
Egner sig til:
Vagthund. Gårdhund. Selskabshund

Ny personalechef truede med fyring: Så
sagde alle medarbejdere op i protest
Kan man kalde folk på arbejde i deres fritid og true med fyring,
hvis de ikke møder op?
Ikke hvis man spørger de nu forhenværende ansatte på Color
Bar i Odense. Her havde ejeren af baren nemlig ansat en ny
personalechef uden de ansattes viden. Tirsdag i sidste uge
indkaldte personalechefen så til personalemøde om fredagen
klokken 18. I indkaldelsen truer chefen med fyring, hvis man
ikke møder op under det påskud, at mødet ligger om aftenen altså i de ansattes fritid.
På det pågældende møde havde en af barens to bestyrere så fået
en fyreseddel i hånden foran den måbende flok af ansatte, der
kollektivt rejste sig og sagde op, fordi de var så utilfredse med
den nye personalechefs opførsel.
På mødet skulle han have virket direkte aggressiv, fortæller en af
de nu tidligere ansatte, der selv deltog og sagde op.

Råd advarer: Derfor er det en RIGTIG dårlig idé at gå med peberspray
Det kan være en dårlig ide at have peberspray i hjemmet siger
formand for det kriminalpræventive råd Henrik Dam.
Hvis du har pebersprayen på dig, kan det være, at du lykkes
med at bruge den mod gerningspersonen.
Men du kan også komme i en situation, hvor gerningsmanden
vender pebersprayen mod dig, siger Henrik Dam.
Regeringen vil fremsætte et lovforslag om at gøre peberspray
lovligt for personer over 18 år derhjemme.

Man har siden 17. århunderede tallet
brugt dem som bjerg hunde, der havde
nogle munke bygget et hospital og
brugte hundene til at hjælpe dem der
enten var faret vild i sneen eller i tågen
Udssende
Der findes to varianter, langhåret og den
kort håret. Den langhåret kræver noget
mere pelspleje end den kort håret.
Begge varianter er betydelig i størrelse
hanen blir mellem 70 -90 cm og tæven
blir mellem 65-80 cm høj. Vægt mellem
50-90 kg.

Type:
Racen betegnes som rolig og venlig,
dog med noget vagt instinkt i behold.
Racen er først voksen efter 3 år.
Sundhedsstatus:
Følgende sygdomme nævnes i
forbindelse med racen:
Cardiomyopathy: Hjertelidelse
Risiko for mavedrejning
Hofteleds dysplasi
Forskellige øjenlidelser blandt andet:
Cataract, ectropion, entropion
Epilepsi

Testamente inden rejse til Nordkorea

Danskere optræder på Europol’s liste, mistænkte for alvorlige forbrydelser
En fælles europæiske politienhed Europol har netop offentligjort en ny liste over de mest eftersøgte forbrydere i Europa.
For første gang optræder der nu også en dansk statsborger på
listen. 31-årige Christian Casper Sieh er nu eftersøgt i hele Europa for i 2016 at have stået bag en stor narkosmugling.

Lav et testamente, arranger din begravelse, og find ud af, hvem
der skal passe på dine børn og kæledyr.
Sådan lyder advarslen fra de amerikanske myndigheder til statsborgere, der ønsker at rejse til Nordkorea.
De amerikanske myndigheder kommer med advarslen, fordi de
ikke er i stand til at tilbyde hjælp, hvis statsborgere skulle ende i
en situation i Nordkorea, hvor de har brug for det. Det skyldes
blandt andet, at USA ikke har nogen ambassade i landet.

17
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2018 byder på stjerneskud, måneformørkelse og synlige planeter
JULI: Total måneformørkelse 3.juli. Fuldmånen glider gennem jordens skygge og bades i et
orangerødt eller kobberrødt skær.
Tre af solsystemets planeter kommer i opposition til solen (står direkte modsat af solen) og kan
ses med det blotte øje.
Fra den 9. maj kommer Jupiter i opposition.
Fra den 27 juni kommer Saturn i opposition.

Venus

Diameter:
38 025 km
Afstand fra solen:
Min.107476002 km
Max.108941850 km
Temperatur:
Min. -45 °C
Max. 500 °C

Merkur

Diameter:
4879km
Afstand fra solen:
Min. 45693773 km
Max. 69350381 km
Temperatur:
Min. -183 °C
Max. 427 °C

Fra 27 juli kommer Mars i opposition.

Mars

Diameter:
6792 km
Afstand fra solen:
Min.206644545 km
Max 249228729 km
Temperatur:
Min. -140 °C
Max. 20 °C

Fra sidst i juli til sidst i august er det muligt at se usædvanligt mange stjerneskud. Her passerer
jorden gennem resterne af kometen Swift-Tuttle, som er blevet til meteorsværmen Persiderne.

Jorden

Diameter:
12.745,591 km
Afstand fra solen:
Min. 147098.073 km
Max. 152097701 km
Temperatur:
Min. -89,2 °C
Max. +56,7 °C

Uranus

Saturn
Jupiter

Solen

Diameter:
1,392×106 km
Afstand fra Jorden:
Min. 147098.073 km
Max. 152097701 km
Temperatur:
5780 K
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Diameter:
142 984 km
Afstand fra solen:
Min. 74074598 km
Max. 816081456 km
Temperatur:
Min. -163 °C
Max. ? °C

Diameter:
120 536 km
Afstand fra solen:
Min.1349467376 km
Max.1503983450 km
Temperatur:
Min. -191 °C
Max. ? °C

Diameter:
51 118 km
Afstand fra solen:
Min. 2735555035 km
Max.3006389405 km
Temperatur:
Min. -214 °C
Max. ? °C

Neptun

Diameter:
49 528 km
Afstand fra solen:
Min.445963 485 km
Max.4536874315 km
Temperatur:
Min. -223 °C
Max. ? °C
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