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Nyt forretningsprojekt:  
Elfenbensfabrik
Alle var færdige af grin under morgenmødet 
da Martin fra medielinjen fandt på en  
urealistisk og fjollet idé. Ifølge ham skulle 
medielinjen laves om til en elfenbenfabrik, 
hvor folk bruger deres fingernegle til at lave 
elfenben. Tak, men nej tak, Martin! :-)

En typisk dag på 
træværkstedet!

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-avi-
sen, 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

:-)

Januar/Februar udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Danny, 
Sarah, Sannie, Nikolaj, Kirstine, Oliver, Patrick, Martin, Morten,  
Fillp og Nikolas.

Nu er det snart ferie igen...
Det er da utroligt... synes lige vi var kommet i gang efter jule-
ferien og så er der ”ski” allerede snart ferie igen! Måske vi får 
lidt mere sne i den kommende tid, så der bliver lejlighed til at 
lave lidt sjov i det skønne vintervejr.

GOD VINTERFERIE TIL ALLE :-)

Tør øjnene og tag en kiks
Jesper vejleder, Skovvej fortæller: ”Seba-
stians” fodboldhold mødte i denne weekend 
”mit” hold.. Mit hold tabte 3-1 og blev des-
værre spillet ud af brættet, som man siger...
Sebastian havde så købt disse til mig.
Hvis ikke I kan se det, så er det tudekiks!!
Han har ikke været til at skyde igennem hele 
dagen. 

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen interve-
iw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?

Superhørelse afslører elev
Medielinjens praktikant Maria sad ved siden 
af Marie som var ved at skrive en artikel. 
Hun havde siddet med den i godt en time, 
hvor Maria blev ved med at komme med for-
slag til, hvordan hun kunne sætte den op. Til 
sidst blev hun så træt, at hun hviskede for 
sig selv: ”Jeg magter ikke mere” - hun havde 
åbenbart ikke hvisket det lavt nok, da Maria 
tydeligt kunne høre det. Og så fik Marie 10 
minutters pause. Intet er så galt, at det ikke  
er godt for noget! :-)

Sund kost fører til misundelse 
Mens de øvrige elever smovser i rundstykker 
i anledning af et par fødselsdage på medie-
linjen, sidder den nye sundhedsapostel, fag-
lærer Thomas, og kigger misundeligt på det 
lækre morgenbrød. Men rygrad - det har han 
den gamle. Han deltog i morgenbordet med 
en manderin.
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STU reception for 
Danny & Martin
Fredag 25. januar 2019

Fredag d. 25. januar var der reception for Martin og Danny. Receptionen blev holdt 
i medielinjens mødelokale. Folk kom kl. 12.30 i højt humør. Til at starte med fik vi 
forskellige snacks (små sandwich, trøfler, kager, sodavand og en lille smule alko-
hol). Derefter sang vi Livstræet som sædvanlig. Til allersidst fik Danny og Martin deres 
STU-bevis, og forstander Birgit holdt en kort tale for dem. Det var som altid hyggeligt 
at være med til receptionen.



Med den nationale akuthjælp-app kan du lynhurtigt få et overblik 
over samtlige skadestuer, akutmodtagelser, skadeklinikker mm 
i Danmark. 
Du kan ringe direkte op til lægevagten og finde åbningstider på 
dit nærmeste apotek. 

Hvis du i en akut situation har brug for tandlæge, kiropraktor 
eller psykiatrisk hjælp kan du også slå det op i app’en. 
App’en dækker hele Danmark.

Med 112 app sender din telefon din position til alarmcentralen, 
når du alarmerer fra 112 app.

Vær særligt opmærksom på, at når du har downloadet 112 
app’en, skal du åbne den og indtaste dit telefonnummer for at 
112 app’en er korrekt installeret på din telefon. 

Gode apps
- når 
uheldet 
er ude

Gensidig respekt er vigtig - også i cyberspace     
En opfordring til omtanke på de sociale medier.
Det var et af nøglepunkterne i Dronningens Nytårstale 
2018.  
Det er så nemt at skrive en kommentar, som kan virke 
krænkende, når bare man sidder bag skærmen.  
”Sådan noget ryger ud i cyberspace og spreder sig som 
fluesværme. Det gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad 
bliver der så af almindelig anstændighed? Man skal kende 
forskel på rigtigt og forkert” påpeger den aldrende mo-
nark.
Problemet gælder ikke kun de voksne, men også børn, og 
i år siger dronningen faktisk nogle ord i børnehøjde  
”Det vigtige er ikke hvordan du ser ud og hvad du har 
opnået, men hvem du er og hvordan du er overfor andre: 
Venner og kammerarter.” 
Hvis man er uenige om noget, er det vigtigt snakke om 
det ansigt til ansigt i stedet for at tage den ”online”.  
Dronningen mener generelt, at man skal opføre sig or-
dentligt, hvis det hele skal køre rundt.  
”Man kan ikke se hvordan andre har det, hvis man har så 
travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden
Gensidig respekt giver næring til fællesskabet og Fælles-
skabet er roden til vores samfund.  Hvis rødderne er syge 
kan træet (samfundet) ikke stå” forklare hun.

Ungdommen har fokus på klimaet 
I talen blev der også nævnt noget, som danskerne er gode 
til: At gå op i klimaet.
Forskellige former for renere energi fra vinden og solen 
er taget i brug, og hjemme i køkkenerne sorterer man 

affaldet. 
Dronningen har et skulderklap til samfundets unge, som 
hun mener er ekstra entusiastiske mht. at nytænke løs-
ninger på klimaproblemet. -De unge vil, modsat de ældre,  
ikke blive hængende i gamle (klima)vaner, mener hun.

Nytårshilsner til hele det danske folk 
Grønland og Færøerne får en nytårshilsen med på vejen. 
Det samme gør Sydslesvig (hvor der bor et dansk mindre-
tal) og alle de danskere som arbejder på nytårsaften og er 
med til at gøre den tryk og festlig. Både dem der får løn 
for arbejdsindsatsen og dem der yder en indsats frivilligt.
Dronningen udtrykker, derudover, en general taknem-
melighed overfor den danske befolkning.  Både over den 
opmærksomhed der var omkring Prins Henriks død og 
over den fælles opbagning, der var i forbindelse med 
løbet, Royal Run, på kronprinsens 50 års fødselsdag. Her 
deltog både små og store ved enten selv at løbe, eller - som 
dronningen selv, at heppe.   
Så selvom vi danskere skal passe på at blive for amoralske 
og selvcentrerede i cyberspace, konkluderes det alligevel, 
at vi kan samles om noget fælles.

Monogram 
- Dronning Magrethe 2. af Danmark

Ris og ros fra 
den kongelige talerstol

Skrevet af Kasper

Skrevet af Kirstine
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Det er især folk med lave indkomster, blandt andet dag-
pengemodtagere og førtidspensionister, der får strøget 
deres gæld.
Skattemyndighederne sender i disse dage breve ud til 
485.000 borgere, der får eftergivet gæld til det offentlige 
for samlet 5,8 milliarder kroner. Det skriver 
Det er frygteligt, at vi er nødt til at gøre det, men vi er 
nødt til for at få ryddet op efter fortidens fejl, sagde 
Karsten Lauritzen i juni, da beslutningen blev taget.
Danskere skylder over 100 milliarder til Skat
Den seneste opgørelse fra Skat viste tidligere i år, at dan-
skerne samlet skylder Skat over 108 milliarder kroner.

485.000 danskere får slettet 
deres gæld til det offentlige

Nyheder

 86-årig mand kørte i den forkerte 
retning på Storebæltsbroen

Patruljevogn bragte ældre spøgelsesbilist til standsning 
på motorvejen ved Nyborg.
Politiet på Fyn rykkede hurtigt ud, da det klokken 22.35 
torsdag aften modtog meldinger te mod trafikretningen på 
lavbroen mellem Sprogø og Fyn.
En politibil bragte syv minutter senere spøgelsesbilisten 
til standsning, oplyser Milan Holck Nielsen, vagtchef ved 
Fyns Politi.
- Bilen, der blev ført af en 86-årig mand, havde på det 
tidspunkt forladt Vestbroen og var kommet ind på mo-
torvejen på Fyn. Den havde passeret to afkørsler mod 
Nyborg, da en patruljevogn fik bragt den til standsning, 
fortæller vagtchefen.

Fra 2022 skal en gasledning være klar til at sende natur-
gas fra Norge til Polen igennem Danmark.
Planen er, at gasledningen skal transportere naturgas frem 
til 2063, men det er et problematisk projekt, fordi man 
risikerer at fastholde Polen og resten af Europa i at bruge 
fossile brændsler, vurderer Brian Vad Mathiesen, der er 
professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.
- Vi laver en investering på 6,1 milliarder kroner på 
vegne af de danske forbrugere, som ikke nødvendigvis 
hænger sammen med, at vi gerne vil ind i en grøn om-
stilling. Vi er med til at låse Europa fast i at bruge fossile 
brændsler, siger han og fortsætter:
- Der er en stor risiko for, at vi ikke kommer til at leve 
op til de klimaaftaler, vi har indgået, og at vi fortsat efter 
2050 udleder mere CO2, end vi burde.

Ekspert kritiserer gasledning gennem 
Danmark: Vi risikerer ikke at leve op til 

vores klimamål

Huawei-chef: Vi vil aldrig 
spionere i Danmark

Jeg vil gøre det så klart, som jeg kan: Huawei har aldrig 
brugt sit udstyr til at tilgå nationale data, forretningshem-
meligheder eller brugeres private oplysninger. Vi vil 
aldrig støtte eller tolerere den slags aktiviteter.

Gå til tandlæge regelmæssigt  
– det er for dyrt at lade være!
De unge er ikke særligt gode til at komme til  
tandlægen. Cirka halvdelen af Danmarks 20-årige  
har ikke været forbi en tandklinik, siden de forlod 
børne- og ungdomstandplejen.
 I Region Midtjylland, hvor Hedensted og  
Horsens kommuner hører hjemmer, er tallet 
6946 - men det skal være slut nu. Nu sender 
de danske regeioner en påmindelse til de unge 
om, at det er en god ide, hvis de husker at  
bestille tid til tandeftersyn.

Det handler om, at der er sukker og syre i 
slikket. Det ene kan give huller, og det andet 
ætseskader.
Måske du ikke har problemer lige nu - men alle 
der har haft tandpine ved hvor smerteligt det er.
Tandlægeregningen bliver kun dyrer jo længere 
du udskyder det!!

“Sådan ønsker du ikke 
dine tænder kommer  

til at se ud.
“Børst tænderne!  

Jo sundere tænder,  
des mindre behov for 

hyppig kontrol.”

Det værste for dine tænder:
●  De sure vingummier med sukker 

på er rigtig skidt. Der er både suk-
kerkomponent og syrekomponent, 
og så slider man tænderne, når man 
tygger på dem.

●  Sodavand og cola, der jo også 
ætser tænderne. 

●  Alle bolsjer, karameller, lakrids og 
vingummi er noget værre skidt.

Sådan forebygger 
du slikskader
Sørg for at have rene tænder ved at 
børste dem godt med fluourtandpasta 
2 gange om dagen.

●   Spis slikket samlet og ikke for ofte

●  Undgå det slik, der klistrer til tænderne

●  Undgå alt for sur slik

●  Skyl munden med vand, når du har 
spist sur slik

Skrevet af Kasper
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Travl nytårsnat for 
politi og brandvæsen
Selvom vi år efter år får at vide at vi skal bruge beskyttelsesbriller når nytårskrudtet 
skydes af, var der igen i år en del der kom til skade. Derudover havde brandvæsnet mange 
udrykninger  i Midtjylland.

Overgangen fra 2018 til det nye år blev ikke helt som ønsket for en 6-årig dreng. Nytårsaften blev han nemlig ramt i hovedet af et 
batteri. Drengen blev herefter kørt til Aarhus Universitetshospital, hvor akutmodtagelsen tog imod ham.
Han har fået en alvorlig skade i ansigtet og i kraniet. Han er blevet opereret og ligger nu på intensivafdeling. Han er i en alvorlig 
tilstand, men er stabil oplyser en overlæge på Aarhus Universitetshospital. til tv2 østjylland
Desværre er drengen ikke den eneste, der er kommet galt afsted nytårsaften. 10 personer fra Region Midtjylland har pådraget sig 
øjenskader, og en person er kommet alvorligt til skade. 
De alvorlige øjenskader skyldes som sædvanlig, at man af en eller anden grund ikke har sikkerhedsbriller på i det øjeblik, fyrværk-
eriet rammer øjet.
Der har i alt været 19 fyrværkeri-relaterede ambulanceudrykninger i Region Midtjylland nytåraften og nat. 
Samlet har der været 129 udrykninger i regionen.
På landsplan er der registreret syv øjenskader hos børn under 18 år . Politi beskudt med fyrværkeri

Mens de fleste civile har haft en sjov og festlig nytårsaften og -nat, har politiet  haft travlt.
Der har været 4-5 episoder, hvor der er blevet skudt fyrværkeri efter politiet. Det har specielt været i Brabrand og i Rosenhøj i Viby, 
siger de hos Østjyllands Politi
Ingen politifolk kom til skade i forbindelse med, at der blev skudt fyrværkeri efter dem.
Østjyllands Brandvæsen har også haft en travl nytårsnat. 
Der har været en masse ildebrande i containere og omkring 5 bilbrande. Brandvæsnet melder også om tilfælde hvor de er blev 
beskudt med fyrværkeri, den dog at have følt sig  truet for alvor, lyder det fra indsatsleder hos Østjyllands Brandvæsen
I de øvrige politikredse har der været mere stille og roligt, oplyser vagtcheferne hos Midt- og Vestjyllands Politi og Sydøstjyllands 
Politi.   
På landsplan har brandfolk været nødt til at rykke ud 505 gange, og de mange arbejdsopgaver har spændt lige fra større og mindre 
færdselsuheld til slukning af diverse brande.

Spejderhytte ødelagt i nytårsbrand

Nogle af dem det gik ud over var Spejderne i Højbjerg i det sydlige Aarhus. Nytårsnat  gik der ild i spejdernes hovedbygning, og 
mange ting blev ødelagt.er i blandt  spejdernes trillebør, grill og projektor.

Branden er muligvis påsat, men der er i skrivende stund ikke nogen endelig bekræftelse.
Selvom spejderne ærgrer sig over brandskaderne, så glæder de sig også over, at branden blev opdaget i tide. så ilden ikke for alvor 
fik fat i hovedbygningen.
I alt 55 gange måtte Østjyllands Brandvæsen rykke ud til brande i løbet af nytårsaften og nat.

Af Kasper Vinther

6-årig dreng ramt i hovedet af batteri

Nytårsnat brændte en spejderhytte i Højbjerg

Politi og Brandvæsen beskudt med 
fyrværkeri

Skrevet af Kasper
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 FYLD:
1 øko agurk
4 øko tomater
1 øko iceberg salathoved
Rå løg

VEGEBØF:
2 dl Økologisk havregryn
1 sp. ske Soyasauce
2 øko løg
1 tsk. fuld  Paprika
1 tsk. fuld cayenne peber
1 sp. ske hvidløgspulver
Planteolie til stegning 
250 gram kidney bønner

BURGERBOLLER:
500 gr økologisk fuldkorns-
hvedemel.
20 gram gær
1 tsk fuld salt
ca 4 dl vand fra hanen

VEGAN-BURGERE

TIL 4 PERSONER

Det er ikke nogen hemmelighed , at det er sundt at springe kødet over til aftensmaden en gang i mellem. 
Mange vil sikkert stejle over at skulle undvære deres elskede kød, men det er faktsik ikke så svært. Vi gjorde 
forsøget på medielinjen og lavede ultra-sunde burgere på vegansk vis. Fyldet kan varieres i det uendelige, alt 
efter hvilke grøntsager man har på lager, men sådan gjorde vi:

Agurker, tomat og salat skylles og 
skæres ud til burgerfyld.

Der kan serveres 

ketchup, sennep, 

humus eller anden 

form for dressing, 

hvis man ønsker det.

Form vege-bøfferne i hænderne og put dem på en 
varm pande med olie. Bøfferne steges ca 4 minutter 
på hver side.

Bollerne skæres over og fyldet i form af  tomater,
agurker, tomatskiver og “bøf” lægges i inden 
bollerne samles med et let tryk. 

Dagen før opløses ca 20 gram gær i ca 4 deciliter 
vand. Bland det med ca 500 gram økologisk fuld-
korns hvedemel. Rør rundt og  ælt dejen med en 
grydeske eller lign. Dejen skal have en fugtig konsis-
tens som en tyk grød. Lad dejen står i skålen natten 
over sammen med bønnerne et køligt sted.

Imens røres fuldkornsdejen op igen og formes 
til boller. Bollerne kan pyntes med drys i form af 
krydderier, kerner eller lign. Bollerne sættes på en 
bageplade med bagepapir og sættes i en 220 
grader forvarmaet ovn. Bollerne bages i ca 15 
minutter.

BURGERBOLLER

VEGEBØF

Dræn bønnerne i en si og hæld dem i en stor gryde. 
Tilsæt ca dobbelt vand og lad bønnerne koge i om-
kring i en time. Det er vigtigt at bønnerne bliver kogt 
ordentlig, da kogningen nedbryder et protein, som 
er giftigt for mennesker.
Mix havregryn, løg soyasauce og krydderier i en 
foodprocessor til massen får en fin konsistens. 

Hæld indholdet over i en stor skål.
Hak de kogte bønner igennem foodprocesseren til 
de får en grov struktur. Tilføj den grove fars til skålen 
med havregrynsmassen. Rør rundt med en grydeske 
til de to masser er nogenlunde ligeligt fordelt. Sæt 
“bøf”-farsen til side og lad den stå og trække lidt.

Lavet af Nikolaj12 13



Snedkerglæden blomstrer

Man kan godt mærke, at der er kommet 
en rigtig snedker på træværkstedet. Jesper 
A. har allerede sprængt budgettet i forhold 
til indkøb af nye maskiner. Blandt andet 
denne avancerede maskine med multibore-
funktion, som efter sigende kan lave huller 
til samlinger , der giver Ikea baghjul. 

Tidlig forårsklargøring
Isabella og Janni viste rundt på gart-
neriet, hvor de unge blandt andet er i 
gang med en tidlig forårsklargøring. Der 
er nemlig fuld gang i oprydning og vedli-
geholdelse af gartneriets butik. Bordene 
har fået en lidt mere “moderigtig” far-
ve. Den kedelige brune er skiftet ud med 
sort. Vi glæder os til at se butikken igen 
bugner med friske grøntsager, blomster 
og grønne planter, når foråret melder sin 
ankomst.  

PGU’s træværksted er netop færdig med 
en stor ordre til Kalø Golfklub. Ca 100 
stærekasser er blevet lavet gennem den 
seneste tid, og de skal efter planen op-
sættes ved de smukt beliggende golfba-
ner. Og nej - der gik ikke kuk i timepla-
nen, forlyder det.

Der arbejdes hårdt på Danhostel Rønde 

inden sæsonen går i gang. Gæste-

køkkenet er ved blive malet og alle 

køkken-elementerne bliver skiftet ud. 

På første sal er Jasper og Michael  

fra træværkstedet nået til det sidste 

badeværelse, og der er ikke noget til at
 

sige til, de ser glade ud. De har været 

med hele vejen.

Vi ønsker Danny og Martin stort tillykke og alt 
godt fremover.Danny har fået lejlighed og 
er startet på Kombineret Ung-
domsuddannelse (KUU) og Mar-
tin er kommet i praktik på Den 
Gamle Kro i Hornslet

Foldere er blevet lavet til Rønde Vandrehjem og Rosenholm Festival af Medielinjen

Kantinen sørgede som sædvanligt for 
lækker traktement til STU reception



Krydderier til retter

Kyllinge wraps er lækre, krydder med salt, peber, 
paprika, cayenne peber, hvidløg og løgpulver, tro 

mig, det er bare guf.

Asiatisk mad er fyldt med sunde sager, brug 
sichuan chilipeber, karry pulver, koriander, salt, 

peber, gurkemeje og stjerne anis.

Asiatisk soya dyppe sovs til fisk og andre sager, bland 
vand, soya, ingefær og hakket forårsløg sammen, rør 

rundt med en ske og så er den klar til brug.

En lækker dressing er hjemmelavet  honning 
sennep med æggblomme,purløg, havekørel, estragon, 
persille, salt, sennepsfrø, honning, sennep og eddike.

Oksetuvning krydermix, oregano, basilikum, 
rosmarin, persille, cayenne peber, selleri frø, løg 

pulver, salt og peber, kom mel i til at tykne den efter.

Italienske kødboller skal smage af noget, basilikum, 
timian, oregano, rosmarin, persille, salt og peber, så 

er den bare klar til brug.

Krydderi kombinationer

Krydder-kombo til spaghetti med kødsovs.
Hvidløg, løgpulver, paprika, cayenne peber, salt, peber, 
basilikum, oregano, herbes de provence og timian.

Krydder-kombo til kyllingespyd.
Spidskommen, peber, salt, BBQ pulver, timian, olie, 
oregano og godt med citronsaft over alt kødet.

Krydder-kombo til Paella.
Salt, saffron, røget paprika, hakket løg, hakket hvidløg,
citronsaft, oliven olie. peber, persille og timian.

Krydder-kombo til pandestegt laksefilet.
Citronsaft, salt, peber, dild, soya , hvidløgspulver, smør,
persille, løgpulver, honing og lime.

Krydder-kombo til karry med ris.
Karry pulver, gurkemeje, cayenne peber, chili flager, 
salt, peber, stjerne anis, spidskommen og ingefær.

Krydder-kombo til pho bo.
Skalotteløg, tørrede røde chilier, gule løg, lime, ingefær, 
nellike, stjerne anis, salt, fiskesovs, koriander og kanel.

Krydder-kombo til Gumbo.
Salt, cayenne peber, paprika, løgpulver, tørret oregane, 
tørred timian, hvidløgspulver, peber og chili flager.

Krydder-kombo til lakselasagne
Røget salt, peber, dild, basilikum, røget paprika, 
chiliflager, muskatnød, hvidløgspuler og løgpulver.

Skrevet af Dannu



Hver gang man spiller Rimworld, sker der noget, 
og det gør, at alle har historier at dele. På Reddit 
eller Steam kan du finde hundredevis af posts i 
forskellige sprog. 

Spillet handler om at styre en koloni af folk på en 
meget farlig planet. Man kan enten være venlig og 
hjælpsom eller en røver, som gør andre til slav-
er ,mens man bygger kæmpe bygninger, som vil 
kunne modstå de største hære af fjender. 
 
Man kan rejse og handle eller angribe baser. 
Det er udfordrende og til tider spændingsfyldt, 
fordi man ofte er på kanten af døden. 

Folk i spillet bliver kaldt brikker ( brikker som i 
små figurer på et brætspil ). De er spillets folk, som 
man kan styre. Hver brik har behov og forskel-
ligheder, hvis man ikke tager sig af dem, så ender 
de med at bryde sammen og skabe problemer.

Der er forskellige miljøer og diverse katastrofer. 
Verden er fyldt med trusler, og du ved aldrig helt, 
hvad der kommer. 
Dog er det muligt at spille på forskellige sværheds-
grader. 

Du kan blive angrebet af stort set alt. 
Og der er mulighed for at ændre på spillet med 
mods (bruger-lavede tilføjelser der ændrer på 
spillet) , og dette gør , at spillet  kan blive bedre/an-
derledes end nævnt før. Det er nemt at gøre, fordi  
du kan finde mods på steam i store samlede pakker 
eller enkeltvis. 

Mods kan give spillet alt fra mere funktionalitet til 
nye udfordringer. Der er aldrig for lidt at kaste sig 
ud i. Det bør nævnes, at større mod-pakker gør, 
at spillet bliver mere krævende og giver længere 
opstartstider. 

Det unModded spil kræver ikke ret kraftig hard-
ware for at køre spillet, men vil være bedst med 

en god computer, fordi at det er muligt at spille på 
forskellige indstilinger. 

Spillet er kun til en person , men mod-fællesskabet 
om spillet arbejder på at gøre det for flere spiller at 
spille mod hinanden. 
Folk kan muligvis spille sammen eller imod  
hinanded inden for et par år med forskellige 
kolonier på samme planet over internettet. 

Du kan købe spillet for 30 Euro på Steam ( en spil 
butik/social platform med diverse funktioner ), og 
det svarer til mindre end 230 kr.
På steam kan du finde alt hvad du vil have brug for 
i fælleskabs-huben til spillet. Det vil sige guides, 
mods og folk at tale med.
 
Jeg synes, at spillet er pengene værd, det er velud-
viklet og uden tvivl af god kvalitet.  
Der er tusindvis af folk, som dagligt spiller Rim-
world. Det kan man se på steam unders statistik-
kerne. Størstedelen af folk som har spillet spillet, 
har bedømt spillet overvældende positivt.

Jeg har spillet spillet cirka 100 timer, og jeg er ikke 
færdig med spillet endnu.
 
Du kan nemt få mange timer til at gå med spillet 
og Rimworld kan derfor varmt anbefales.

Et spil som kan give hundredvis af timers underholdning.

Skrevet af Martin
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Biler er vigtige for folk. De gør, at man kan komme 
rundt hurtigt og nemt. Det er en løsning til et af de 
større problemer, transport.
Men hvad er prisen for denne vidunderlige 
teknologi? 

Forurening, stress og ødelæggelsen af naturen.
Problemerne, der kommer, med en normal bil er 
talrige, men til sammenligning er elbiler dyre, og 
de har en kortere rækkevidde end en benzinbil. 
Der er også problemer med opladnings tiden. 
Dette kan dog løses med bedre batterier og god 
infrastruktur, hvilket mangler på dette tidspunkt.
Regeringen har besluttet at benzin, diesel og 
hybrid biler skal udfases senest ved år 2035.
Dette skal ske ved, at der ikke vil blive solgt nye 
biler inden for disse kategorier derefter. 

Det  skal også nævnes, at elbiler allerede er billig-
ere i drift, fordi strøm koster mindre end benzin, 

Når biler bliver skrottet, skal der også bruges  
energi på at genbruge dem. Alt dette er uden tvivl 
et større problem for miljøet og folks helbred. 

Elbiler er fri for bil-os, men er altså stadigvæk 
miljøbelastende. Dette er dog noget, som vores 
politikere ser lidt bort fra, fordi en bedre løsning  
er meget mere bøvlet. 
 
Men vi skal jo starte et sted 
Elbiler ser politikere som en potentiel løsning på 
forureningsproblemet, fordi de kan drives af 
miljøvenlig energi.  

Hvad kan man ellers gøre? 
Det mest vigtige for en velfungerende by er trans-
port, men ofte er offentlig transport ikke godt nok 
og det er derfor at der er så mange privatbiler. 
Busser vil kunne løse problemet, men det er ikke 
optimeret eller fleksiblet nok i antal afgange og 
ruter i forhold til efterspørgelsen. 

For at putte det i perspektiv, en simple bus uden 
flere segmenter kan nemt rumme mere end 70 
personer og en der har 2 led kan rumme 120+, 
dette svare til 14 eller 24 familie biler der hver især 
rummer 5 personer, men en privat bil har i gen-
nemsnit kun 1,31 mennesker i dem. Derfor er der 
ofte omkring tohundrede så mange biler som der 
er busser på vejen, da kun en 1/3 del af befolknin-
gen bruger busser og anden transport.  

og at de generelt er lettere at vedligeholde. Der er 
også lovmæssige fordele, som man som elbil-ejere 
kan glæde sig over.

Ikke uden problemer 
Jeg synes, at det er på tide, at benzin og alt det 
andet brandbare snavs  bliver udfaset. 
Det er dårligt for helbredet og for miljøet. 
Men hvad med elbiler? Er de helt uden problemer?
En ny bil, uanset hvilken slags, kan forurene alt fra 
hvad der svarer til 14 - 32 tons CO2, og det er bare 
selve produktionen. Kig f.eks. på Beijing som er 
kendt for korruption og forurening, luften er ble-
vet målt til at være mere end 50 gange så forurenet 
som andre lande vurderer sikkert. 
For hver kilometer kørt vil biler lave mere 
forurening. Dette gælder også elbiler, hvis vi ikke 
får omlagt vores elproduktion til grønne 
alternativer.

Er vi på vej mod 
en grønnere fremtid?

Skrevet af Martin
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Køn bliver stemplet på børn lige efter de er født. Dette bestemmer allere-
de en del af hvem de bliver og hvilke valg de kommer til at tage.
Bløde mænd får fortalt at følelser er svagt og derfor gør dem mindre 
mænd.

Udover udseendet er der forskelle på kvinder og mænd, 
men hvilke og hvorfor?

Følelser Svagt
Svagt Kvinder

Kvinder Negativt
Denne tankegang skader mange
individer, måde mænd og kvinder.Mænd begår fem gange så meget kriminalitet som kvinder. For 20 år 

siden begik mænd 10 gange så meget kriminalitet som kvinder.
-ydermere begår mænd også fængselskrævende kriminalitet, hvilket be-
tyder, at kun hver tyvende indsatte i de danske fængsler er kvinde.

"Når kvinder udøver vold på 
mænd, bliver det ikke nær så ofte 
anmeldt, som når mænd udøver 
vold på kvinder."

Fordi samfundet altid sætter kvinder i offer-rollen føler mænd ikke fortælle at de er blevet overfaldet, 
fordi så er de jo kvinder. -og det bliver set ned på.

De sociale normer spiller ind i den måde, som drenge og piger bliver 
opdraget, og det leder til adfærd, som i sidste ende kan gøre den enkelte 
kriminel.

Over hele verden bliver piger fulgt tættere af deres forældre og samfun-
det, der bliver opdraget mere på dem, fordi de skal følge nogle meget 
strammere sociale normer end drenge. Når vi taler om forskel i krim-
inalitet mellem drenge og piger, handler det både om, at drenge har 
adgang til at lave mere kriminalitet, og at piger ofte er forhindret adgang 
på grund af social kontrol fra forældre og jævnaldrende.

Drenges adfærd er mere risikobetonet. Det handler ofte om at være 
stærk, modig og om at turde tage chancer. Disse karaktertræk er også 
stærkt forbundet til kriminalitet, så på den måde er der en sammenhæng 
mellem maskulin adfærd og kriminel adfærd.

Der er også forskelle i henhold til de ting, som afholder de forskellige 
køn i at begå kriminalitet, og her spiller specielt børn en rolle.
-ofte bor børnene hos deres mor, hvilket vil sige, at hvis far ender i fæng-
sel, er den primære forælder i barnets liv der stadig.

Gælder det kriminalitet, så tager mænd kun chancer på deres egne 
vegne, når de begår en kriminel handling, mens kvinden tager chancer 
på både sine egne og sit barns vegne.

“For de fleste kvinder vil risikoen 
for at blive fjernet fra deres børn 
afholde dem fra at begå en
kriminel handling.”

"Fordi vi bliver ældre forældre, 
bringer vi vores professionelle 
tilgang til tingene ind i forældre-
skabet. Vi læser bøger om kost 
og opdragelse. Overleveringerne 
er i nogen grad gået tabt i vores 
generation, så vi bliver usikre på 
vores instinkter og fornemmelser 
og søger råd hos eksperter om alt 
fra vægttab til børneopdragelse. 
Børn er blevet trofæer for vores 
velafbalancerede familieforhold, 
så vi er bange for ikke at gøre 
alting rigtigt." 

I gennemsnittet er vi ældre 
når vi får vores første barn 
end førhen.

"Maskuliniteten er blevet amputeret af de stærke kvinder, der pludselig 
tjener lige så meget som mændene og har den samme grad af indflydelse 
i deres arbejdsliv. Vi ser flere og flere mænd i 30’erne gå ned med depres-
sion. Og der er ingen tvivl om, at det ikke er helt let at finde sin rolle som 
mand, som tingene ser ud for tiden." 

Det kan godt være, at flere 
mænd er gået på barsel og 
har droslet ned på karrieren, 
men det er stadig på kvin-
dernes præmisser. Kvin-
derne kan ikke give ansvaret 
fra sig fuldt ud og lade mæn-
dene tage sig af børnene på 
deres egen måde.

Mændene skal igennem den proces, kvinderne har været igennem for at finde deres egne kønsroller i 
familielivet.

Det er vigtigt, at man fortæller døtrene, at de har og skal have de samme muligheder som sønnerne. At 
de kan opnå de samme ting i livet. De skal ikke føle, de er mere begrænsede end drengene.
Man kan også sige til sønnerne, at de heller ikke skal føle sig undertrykt af en bestemt måde at være 
dreng eller mand på.

De fleste betragter Olsen Banden 
som morsomme og underhol-
dende film, hvor banden begår 
tragikomiske kup, som næsten 
altid mislykkedes. Men efter 
min(e) teori(er) vil du aldrig 
kunne se det på samme måde 
igen. Hvorfor bliver Benny og 

Kjeld aldrig fanget, mens Egon 
Olsen konstant har en hær af 
fjender og politifolk i hælene 
på ham? Det er jo ikke fordi, at 
Egon Olsens planer er så geniale 
alligevel. Måske Benny og Kjeld i 
virkeligheden er døde, og Egon er 
en slags skytsengel, som hjælper 

dem igennem kuppene. Det er en 
mulig forklaring på hans impo-
nerende viden om alt og alle, i 
forhold til deres kup. For mange 
lyder det helt absurd, men her er 
mine argumenter for, at teorien 
kunne passe:

Yvonne virker meget fjern, og skælder Kjeld ud for 
de mindste ting. Måske hun i virkeligheden går og 
tumler med dårlige minder fra en traumatisk oplevel-
se, og lader det gå ud over ham og de andre (som ikke 
er der).

Hun har også tegn på PTSD (Posttraumatisk stresssyn-

drom) – som er en almindelig lidelse - som man kan 

udvikle, hvis man har været udsat for vold, trauma eller 

en alvorlig ulykke.  Denne sygdom gør, at man kan få gentagende flash-

backs af traumet. Muligvis derfra stammer det berømte 

citat ovenover.
Politifolkene og Egons fjender er måske 
i virkeligheden andre engle, der hjælper 
ham tilbage til fængslet (himlen?).  
Indgangen til fængslet er også en port, 
hvilket kan symbolisere Heaven’s Gate 
(himmelporten). Det kan også forklare, 
hvorfor han er ligeglad med at komme i 
fængsel. 

Olsen Banden har også et bibelsk symbol, idet tallet 3 - ifølge biblen - er et helligt nummer. Faderen, sønnen og helligånden.

Egon, Kjeld & Benny

Maries skæve filmteorier 
- få din barndom spoleret!

Skrevet af Sarah
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LUPPEN
:-)

Navn: Frederik Holst

Fødselsdag: 22. februar, 2001

Søskende: Nej

Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Solbjerg

Stjernetegn: Fisk 

Kæledyr: Jeg har en hund der hedder Zorro

Har du en kæreste? Ja

Dine hobbies/interesser: Pc/Skydning

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/Blæksprutte

Skuespiller der skulle spille mig i film: Mads Mikkelsen

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Tiger

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Mad, vand, billed af min kæreste

Hvis jeg vandt 10.000 kr.: Kørekort

Største oplevelse: USA tur

Hvad er det bedste ved at være i PGU: Venner og at bo alene

Hvad er det værste ved PGU: Rengøring

24 25



Find 10 Fejl
Original

Fejl

En mand der hedder Ove
- Sukkersødt, forudsigeligt drama

Den midaldrende enkemand Ove bor alene i et no-
genlunde fredeligt villakvarter. Men han er godt gal 
i skralden over billisterne, som kører ind i kvarteret. 
Han bliver hele tiden nødt til at minde dem om, at 
det er forbudt at køre derind. Han har fået til opgave 
at holde villakvarteret pænt og rent.  
Filmen leger med alle ens følelser, så snart den går 
i gang. På den ene side har man ondt af Ove, men 
man synes også, han er en skiderik, når han går og 
råber og skælder ud på alt og alle hele tiden.  
Indimellem kommer han med sjove udtalelser, når 
han skælder folk ud, så det handler ikke kun om 
hans tilstand. Han er så vred, at selv en uskyldig kat, 
som strejfer på verandaen kan ødelægge hele hans 
dag. Han bliver dog gode venner med katten, og det 
ender med, at den bliver hans kæledyr, fordi den 
hele tiden kommer forbi. 
Han har dog en dyster og hjerteskærende fortid, som 
han ikke deler med alle og enhver. I de mest deprim-
erende og ensomme stunder tænker han tilbage på 
sin barndom og tidlige voksenliv, hvor han mistede 
sine forældre. Han er samtidig plaget af tilbageven-
dende flashbacks af en busulykke, hvor hans afdøde 
kone Sonja blev lam i benene, og mistede deres 
ufødte barn. Hun døde dog senere af kræft. Han 
slap med en dyb flænge i ansigtet og på hænderne. 

Af den samme grund ser han ikke nogen grund til 
at leve længere. Men pludselig en dag bakker den 
højgravide nye genbo og hendes familie ind i hans 
postkasse, som resultat af en mislykket parkering. 
Det resulterer i et uventet venskab, på trods af at 
situationen fik bægeret til at flyde over for Ove. Men 
hun er også en af de eneste, som ser, at han er meget 
mere end den sure genbo. 
Det er en medrivende og tankevækkende film, der 
handler om livet og hverdagens glæder og tragedier. 
Oves nabolag er et godt eksempel på dette. Filmen 
kan gøre et stort indtryk på både unge og gamle, da 
man ser forskellige begivenheder fra livet – både de 
tragiske, men også de gode. Der er mange situation-
er, som man kan relatere til. På den måde kan filmen 
sammenlignes med starten af den Oscar-vindende 
animationsfilm ”OP” - og man kan til sidst ikke gøre 
andet end at have ondt af Ove, der konstant bliver 
afbrudt i sine selvmordsforsøg.  
Han er derfor ualmindelig dårlig til at dø. Filmen er 
dog lidt forudsigelig, men det er bare med til at  
skabe filmens charme og følelsesmæssige handlinger.  
Generelt er det en fantastisk film med en utrolig sød  
historie og god morale (vi skal ikke dømme vores 
medmennesker for hårdt og for hurtigt) som alle vil 
have godt af at se!

En mand der hedder Ove er en svensk
komedie/drama. Den handler om en  
deprimeret mand, der prøver at  
begå selvmord.

Skrevet og opsat af Marie
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