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

April 2019
Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3. Film aften ser Hvidstens grup-

pen (Henrik)
Torsdag 4.
Fredag 5.
Lørdag 6. Tur til Hvidsten kro med aftens-

mad, afgang kl. 13 fra stationen. 
pris 50. kr. 

Søndag 7.
Mandag 8.
Tirsdag 9. Naturhistorisk Museum oplev 

Troels Kløvedals rejser.  
Tilmelding til Michael

Onsdag 10. Foredrag ved Ole S. 
Hansen om byrådet og                                                                                  
aktuelle politiske emner (Lene)

Torsdag 11.
Fredag 12.
Lørdag 13. UFl Klub / spille aften (Amalie)
Søndag 14.
Mandag 15. Påskeferie starter
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.
Lørdag 20.
Søndag 21.
Mandag 22. Påskeferie slut
Tirsdag 23.
Onsdag 24. Klub aften UFL
Torsdag 25. STU-reception
Fredag 26. Pølser på træ
Lørdag 27.
Søndag 28.

Mandag 29.
Tirsdag 30.

Tillykke til Marco..!  
16 træffere af 24 skud

Datingsites
Opskrift på Calzone
Gummi Tarzan film
Sociale medier
Årsopgørelse skat

Sæt kryds i kalen-deren til Rosenholm Festival

April 2019

Hvad vil der ske, hvis vi ikke har  
vores elektroniske devices?
Det er, hvad vi i PGU vil finde ud af 
med et eksperiment i maj måned

Medie på fototur

TINGVEJ 17, 8543 HORNSLET, WWW.ROSENHOLM-FESTIVAL.DK

 FREDAG 31. MAJ
STORE TELTKL. 19.00 VISKINDE/DAUGAARDKL. 20.15 PER ANDERSEN

KL. 21.30 POUL HALBERG & FRIENDSKL. 22.45 PER ANDERSEN
KL. 00.00 TENNIS
KL. 02.30 PER ANDERSEN

KOLONIHAVENKL. 20.15 JOHN MOGENSEN LIVEKL. 23.30 DEN SYNGENDE BAGER
ANDRE AKTIVITETERKL. 17.00 GOSPELKONCERT I HORNSLET KIRKEKL. 18.00 ROSENHOLM TAMBURKORPS

 LØRDAG 1. JUNI
STORE TELTKL. 13.00 MPG

KL. 15.00 IN LONELY MAJESTYKL. 16.15 MERCURY BAND
KL. 17.30 THE BLUE VAN
KL. 18.45 MERCURY BAND
KL. 20.00 GAS-BI-DUA
KL. 22.15 MERCURY BAND KL. 23.30 LE FREAK

KL. 02.00 MERCURY BAND
KOLONIHAVENKL. 12.00 SYDDJURS SENIORORKESTERKL. 13.45 HÅRUP SKOLES BIGBANDKL. 16.00 3 PÅ TUR

KL. 18.30 BROTHERS OF MERCYKL. 21.00 CREEDENCE CLEARWATER REVIEWKL. 23.45 IRSK - STRONG ALE
ANDRE AKTIVITETERKL. 10.00 GRATIS RUNDSTYKKERKL. 10.00 LIONS CLUB CYKELLØBKL. 10.00 TOMBOLA

KL. 12.00 GRATIS SILDEMADDER

Vi glæder os til at se vores trofaste gæster, til et brag af et musikprogram  for fredag 31. maj og lørdag 1. juni 2019.Vi tyvstarter Rosenholm Festival på Nytorv til OPEN BY NIGHT torsdag aften kl. 18.00 i  samarbejde med Hornslet Handel. Der kan  købes fadøl og ringridderpølser.

Glæd jer til et program   med populære kendinge

31. maj - 1. juni

Gratis 

Entré

STREET

FOOD på Rosenholm Festival 

20
19

JUBII... de lokale madsteder fremtryller igen i år lækre menuer 
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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 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

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

Indhold

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

HUSK 1. APRIL! 
Den 1. April er traditionen tro, at man må drille og narre hin-
anden med god samvittighed. Så der må du drille dine venner, 
forældre eller søskende ekstra meget! 

Pas på du ikke selv bliver taget ved næsen – 
God påske  :-)
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Ha´det godt  
- meeeen ikke alt for godt?
Faglærer Jette skulle køre Matthias ned til 
byen og da han stiger ud siger han friskt og 
høfligt til hende: ”Kan du ha en forholdsvis 
god dag”- Jette blev glad men tænkte dog 
lidt over bemærkningen... hmmmm - ”hvordan 
mon han mener jeg skal have det” - eller 
mente han mon ”ha en fortsat god dag”?

Vi har ikke andet  
sjov end det vi selv laver! 

Faglærer Thomas og 
Marie er ude at hand-
le ind til frokost i 
Brugsen. De skal også  
finde noget Swarz-
brød til Jette. De er 
i højt humør, og lader 
som om de er tyske 
turister og går gri-
nende rundt i Brug-
sen og snakker tysk 
(blandet med dansk, 

da de ikke er så gode til det). Da de er ude 
af Brugsen udbryder Thomas: “Wir will nicht 
bezalen für ein Schwarzbrot da ist kaput!”  
(Vi vil ikke betale for Swarzbrød som er i 
stykker) – det grinede de af hele vejen  
tilbage til medielinjen. Og lige siden er  
Swarzbrød blevet til en intern joke mellem 
dem.

Stort ståhej for ingenting 
Marie spørger faglærer Thomas, om 
hvorfor man ikke bare kan bruge den 
fil som videoprogrammet laver direkte. 
Thomas kommer med et laaaaaaaaangt 
10-minutters foredrag om nuller og  
ettaller, computerfunktionalitet og  
evolutionsfilosofi. Marie kigger opgivende 
og siger: ”Jeg forstår det stadig ikke,” 
hvorefter Thomas kort siger: ”Man kan 
også sige, at det er så filen ikke fylder 
så meget”.
Marie spørger relevant: ”Hvorfor sagde 
du ikke bare det fra starten?”

Mads Mathiasen var forbi på Medie en 
dag og kiggede annoncer på den Blå Avis 
- han faldt over dette billede og udbrød 
forarget! ”Der er sku nogen som har sat 
en lort til salg - se lige her! Alle gav ham 
ret det lignede lort... men under billedet 
stod det beskrevet som værende dvæg-
papgøje unger. 

Nogen har en lort til salg 
- er den penge værd???

JUBIII! - ferie resten af 
året til alle
Forstander Birgit sendte denne mail med 
ferieplaner til alle PGU’s ansatte.  
Overskriften er dog lidt misvisende, for des-
værre har vi ikke ferie resten af året... Det 
kunne ellers være dejligt! :-)

Indhold 2

Smørklatten 3

NUL elektronik i en måned! 4-5

Sociale medier giver stress 6

FORÅRSSALG 7

Dating site anmeldelse 8-9

Calzone opskrift 10-11

Opslagstavlen 12-13

PGUer under luppen 14-15

Opgaver 16

Tjek årsopgørelsen 17

Fastelavn/påske 19

En dag på rideskolen 20-21

Gummi Tarzan - filmteori 22

Blikhøns og  lysestager 23

Bagside, kalender 24
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Hvordan er det at have
elektronik  
i en måned?NUL

Hvad vil der ske, hvis vi ikke har  
vores elektroniske devices?
Det er, hvad vi i PGU vil finde ud af 
med et eksperiment...

Et landsdækkende forsøg har til formål 
at afdække den indvirkning, elektroniske 
enheder har på vores liv og hverdag. Eks-
perimentet kommer til at foregå i hele maj 
måned!

Inden start vil deltagerne være med i en spør-
geundersøgelse med forskellige spørgsmål 
omkring deres brug af elektronik. Spørgeunder-
søgelsen vil bl.a. have spørgsmål omkring so-
cial-liv, fritidsaktiviteter og energi til at få udført 
de ting, som er nødvendige i hverdagen som 
rengøring, madlavning, personlig pleje m.m.

Efter forsøget vil samme spørgeundersøgelse 
foretages, for at se hvilke ændringer forsøget 
har medført. 

Når abstinenserne efter nogle dage har lagt 
sig og kedsomheden træder ind, kan forandrin-
gerne ske. Det bliver meget spændende at se, 
hvad de vælger at bruge alt den tid, de pludselig 
har til rådighed, til :-) 

Det håber vi kommer ud af forsøget:
Vi håber selvfølgelig, at oplevelsen vil få de 
unge til at prøve andre måder at være sammen 
på og finde andre ting man kan foretage sig, 
som:

•  Mere socialt samvær, som hygge med  
forskellige spil eller samtale

•  Lave spændende og god mad
•  Gøre hovedrent
•  Lave forskellige aktiviteter, som  

gåture, biograftur, byture, motion og  
andre ting

Vi tror i hvertfald, at forsøget vil give stof til  
eftertanke og være en øjenåbner for mange. 
Det vil ”tvinge” dem (eller give dem chancen for) 
at gøre noget andet end de er vant til.  
Måske kan de lide det... og vil fremover vælge 
at bruge deres tid anderledes end før. 

Lægens råd: 

Hvad tænker  de unge om forsøget?

For at undgå alt for alvorlige 
abstineser anbefaler 
lægen en gradvis nedtramp-
ning af skærmforbruget i  
perioden op til forsøget.

”Det er kraftædeme noget lort!” 
Vi har næsten lige fået bedre internet på 
PGU, derved højere husleje, så vi skal be-
tale for en måneds internet uden at få gavn 
af det? Det er kraftædeme noget lort!
Hvordan skal jeg og andre få bestilt vores 
medicin hvis vi hverken må bruge mobil, 
iPad eller computer?
Hvis eleverne skal gå en hel fucking måned 
uden internet så skal kontoret og fag linjer-
ne også, også når de er hjemme privat. Og 
siden det blev beskrevet som elektroniske 
devices, vil det sige microbøljeovn, køle-
skab, fryser, ovn, lamper?
Jeg håber der bliver uddelt stearinlys så 
man kan se en skid. Men hey, jeg er flyttet 
på det tidspunkt, så jeg kan egentlig være 
ligeglad. Sarah

”Det lyder interessant”
Jeg har altid brugt mange timer 
bag en skærm, så det bliver  
udfordrende både mentalt og fysisk 
for mig, at skulle undvære det i 
så lang tid. Jeg har jo alle mine 
historier liggende på min computer, 
som jeg ikke bare lige kan åbne og 
skrive videre på. Det bliver meget 
besværligt at skulle skrive dem i 
hånden i stedet for. Men det lyder 
da som et interessant projekt, som 
måske vil gavne mig på længere 
sigt.

Marie

”Find alternativer”
Lige nu bruger jeg mest elektronik 
til at høre radio. Jeg kan godt lide 
at være opdateret på nyheder og 
lytte til forskellige taleprogrammer. 
Men hvis jeg nu har lidt alternativer 
til nyhedsopdatering f.eks. skal 
det hele jo nok gå. Jeg overvejer 
blandt andet at begynde at læse 
aviser. Der kan der både være 
nyhedsartikler og beggrunds-stof i. 
Derudover håber jeg at den mang-
lende internettid kan bruges til at 
spille mere UNO og andre kortspil 
med venner og bofæller. 

Kirstine 

Sker i  maj
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Sociale medier giver stress, forvrængede 
kropsbilleder -og afhængighed 

Vi unge har det på mange måder let. Vi har mad på bordet og gratis uddannelse, men intet er så 
nemt, at det ikke er svært for noget, og vores generation er da også udfordret. Vi lever i en tid, 
hvor sociale medier hitter, og der findes næsten ikke en ung i Danmark, som ikke har en ’profil’ 
et eller andet sted. På trods af den store popularitet er det vigtigt at mediebruget ikke tager over-
hånd.  

Stedet for sammenligning
På Instagram kan man oprette en profil 
og poste billeder af sig selv eller af ens 
interesse. 
Hvis du f.eks. går meget op i at bage flotte 
kager, kan du vise dine kreationer frem 
på dette medie. Hvis folk så synes, at din 
profil er interessant, kan de begynde at 
følge dig. Udover at vise sig selv fra sin 
bedste side kan man også `følge` hinan-
den  - ikke mindst kendte mennesker.
Derfor kan det nok føles som om, at man 
konstant skal finde på noget, der kan 
tiltrække følgere. Sammentidlig er det let 
at sammenligne sig med andre, eksem-
pelvis kendisser som lever et stjerneliv i 
glansbilleder.
En undersøgelse, af 1.5000 unge mellem 
14-24 år, publiceret af The Economist/
Royal Society for Public Health, viser 
at Instagram har negativ indflydelse på, 
hvordan unge ser deres eget kropsbillede. 

og man kan starte forfra med at opbygge 
en ny streak.
Det evige ræs kan selvsagt holde en  
vågen om natten, hvis man går meget 
op i det. Derfor kan søvnmangel være et 
stort problem blandt Snapchat -brugere 
viser den førnævnte undersøgelse.
Man er altså FoMO.
På Facebook kan man chatte med sine 
venner, både i chatgrupper og individu-
elt. Derudover har man også mulighed 
for at blive inviteret til diverse events og 
fester. 
Alle de muligheder for påmindelser og 
kommunikation har sine bekymrings-
grunde, for tænk nu hvis man gik glip af 
et party eller en besked i en chatsamtale. 
Her kommer FoMO begrebet altså også 
ind i billedet, 

Afhængighedsfølelsen er ikke positivt 
ladet og det viser sig faktisk, at man godt 
kan blive ulykkelig af sociale medier.  En 
stor britisk undersøgelse, fra 2017, lavet 
af Digital Awereness UK og HMC(sam-
menslutning af skoleledere i Storbritan-
nien), viste at 63% ud af 5.000 adspurgte 
skolebørn/unge, faktisk ville være glade, 
hvis sociale medier ikke fandtes og at 
71%  selv havde forsøgt at vænne sig af 
med at bruge dem. 
På trods af de unges ønske om begræns-
ning af sociale medier, viser en analyse, 
fra Slot - og Kulturstyrelsen, at der i 
2018, var 97% af unge mellem 16-24, som 
brugte sociale medier.
Så alt i alt kan man konkludere at sociale 
medier nok er kommet for at blive.  Vi 
må bare passe på, at der ikke går for  
meget stress og FoMO i den.
 

Du kender det måske. Den velkend-
te ”bing” lyd kommer for 10 gang 
inden for 2 timer. Du sidder i klassen 
og burde egentlig lytte til din lærers 
tyskoplæg, men i stedet kræser dine 
tanker om mobilen i lommen. Du 
kan ikke vente til næste gang, at du 
får lejlighed til at tjekke, hvad der 
sker.  
Måske er du en af de afhængige af 
sociale medier.

Frygten for at misse 
Et negativt ladet begreb fra den sociale 
medie-verden, er FoMO- fear of missing 
out, altså frygten for at gå glip af noget. 
Man kan f.eks. opleve FoMO på medier-
ne Snapchat og Facebook. 

Snapchat går ud på at snappe hinandens 
billeder. 
Hvis to har snappet hinandens billeder 
opnår de, hver især, en såkaldt streak. 
Man skal nå at snappe inden 24 timer, 
ellers bliver det snappede billede slettet, 

Uønsket afhængighed
Selvom der er alle disse stressfaktorer 
ved sociale medier, skaber de samtidig en 
afhængighed. 
”De sociale medier drysser adfærdsko-
kain over deres apps. Dette gør, at du får 
lyst til at komme tilbage igen og igen.

Bag hvert skærmbillede på din mobil, står 
der bogstaveligt talt tusind ingeniører, 
der har arbejdet på at gøre det maksimalt 
afhængighedsskabende”  fortæller soft-
ware medarbejderen Aza Raskin til BBC. 

Det er tid til at  
få gjort haven 
sommerklar med 
økologiske planter 
fra PGUs Gartneri
Selv betjeningsbutik har 
åbent hver dag, hele døgnet.

Facebook.com/PGUGartneri

Sidste weekend i april 
første weekend i maj

LØRDAG/SØNDAG  
kl. 10-15

WEEKEND- ÅBENT 

KOM TIL
FORÅRSSALG

Skrevet af Kirstine
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Du er en af mange brugere på en datingside, og hvis folk skal lægge mærke til lige netop DIG og hvad du 
står for, kan det være en god ide at skrive lidt om, hvem du er. 
Her kommer en lille guide til, hvordan du kan skrive en god profiltekst...

Efter min mening er hjemmesidens 
navn noget firkantet og kedeligt og 
man kan faktisk også bruge den, 
selvom man ikke er handicappet. 
Men nu er det, nu engang, det den 
hedder.

Datingsites er populære nu til dags. Der findes sider for folk i alle aldre, med alle kropstyper, seksua-
liteter osv.. 
Og nu også for folk med forskellige former for handicaps, på hjemmesiden handicapdating.dk. Vi på 
PGU`s medielinje har oprettet en gratis prøvebruger for at snuse lidt til, hvad hjemmesiden byder på. 

Når man opretter en profil på handicap-
dating. dk, kan man vælge at oplyse om 
en masse forskellige ting. F.eks. 
ens civilstatus(om man er gift, fraskilt mf), 
ens udseende, humor, bopæl, ønske til 
første møde(hvor man vil mødes med en 
kontakt fra siden første gang), osv. 

Udover disse korte facs, kan man også 
vælge at skrive en mere uddybende pro-
filtekst om sig selv. 
Det er jo selvfølgelig dig, der bestemmer, 
om du vil bruge tid på dette.  
Jeg ville nok gøre det, hvis jeg skulle op-
rette en profil engang, for jeg tror, at det 
er smart at være lidt åben, hvis man skal 
finde en ven, eller den eneste ene. 

Når man så er logget ind på sin profil, 
kan man søge forskellige ting. Søger du 
en chatven, en kæreste eller noget tredje. 
Mulighederne er mange. Du kan også 
søge på, hvor langt vedkommende skal 
bo væk fra dig rent km- mæssigt. I følge 
en anmeldelse, er søgefunktionen dog 
ikke altid helt up to date, da de samme 
profiler vises flere gange, selvom du 
søger på forskellige ting ved personer. 
Man skal dog huske på, at grunden, til at 
søgemulighederne måske er lidt snævre, 
kan være at der ganske enkelt ikke altid 
er så mange brugere i de kategorier, du 
søger under.

I følge en anmeldelse gives der, åben-
bart, falske løfter om, at man kan forskel-
lige ting, uden et VIP-medlemskab, som 
man så slet ikke kan alligevel. Dette er jo 
ikke så smart.  

Du får rabat, hvis du beslutter dig for at 
være VIP medlem i længere tid af gan-
gen. F.eks. koster i VIP medlemskab på 1 
måned 119 kr. mens et medlemsskab på 
12 måneder kun koster 54 kr. Man kan 
desuden vinde et 1 måneds-VIP abonne-
ment, på en auktion, som er på siden. På 
auktionen går det ud på at komme med 
det laveste bud på, hvor meget et VIP 
medlemskab bør koste. Udover at buddet 
skal være lavt, skal det også være unikt. 
Dvs. at hvis du er den eneste, som har 
budt på et lavt beløb, får du VIP abonne-
mentet. 

VIP medlem (fordele og ulemper) 
Når du opretter dig som bruger på han-
dicapdating. dk, kan du blive såkaldt VIP 
medlem. Dvs. at du har adgang til flere 
forskellige ting, end hvis du, som os, ikke 
har dette form for medlemsskab. 

Noget af det som kan virke lidt stressende 
og distraherende ved handicapdating.dk 
er, at man konstant kan se de 11 mest 
likede/populære profiler nede i bunden af 
hjemmesiden. Jeg forstår ikke helt poin-
ten med dette. Det eneste man får ud af 
det, er vel et hårdt sammenlignelses mo-
ment. Ideen tjener måske heller ikke det 
største formål, for dem der får flest likes, 
får alligevel heller ikke så mange. Den 
der har fået højest like-antal har ca. fået 
3 likes, så det virker ikke som om, at det 
at like bliver dyrket så meget alligevel.  
Selvom jeg både har givet ris og ros, 
kunne jeg godt selv finde på at oprette en  
bruger på hjemmesiden. At være handi-
cappet er et vidt begreb, hvilket jeg synes 
at siden favner godt. Brugerne er vidt for-
skellige, og der virker til at være plads til 
alle, uanset om du er fysisk, psykisk eller 
slet ikke handicappet. Jeg kan også godt 
lide, at dating sites layout er sådan at der 
står handicap med småt og DATING med 
stort, så det ikke er handicappet der er 
fokus på, men at det i stedet bare er en 
ganske normal datingside med et twist.  

Muligheder og begrænsninger

Man kan skrive beskeder med dem, der 
er online på siden. Man kan også se, 
hvem der er de nyeste, der har oprettet 
profiler og deltage i debatter om forskelli-
ge emner.

Derudover kan man, i en afstemning, 
fortælle om man dater flere på en gang 
på hjemmesiden
Der er altså mange forskellige mulighe-
der på handicapdating.dk. Sidens logo

Anmeldende artikel om datingsite 
- for handicappede og andet godtfolk

Fortæl om dig selv -  på en uddybende måde

At fortælle om sig selv kan skabe grobund for folks interesse. Hvad er dine hobbys, din 
ynglings by osv. Hvis du allerede er i gang med at fortælle at favoritlandet er Frank-
rig, kan du vælge at udvide informationen, ved at fortælle om hvorfor det lige netop er 
dette land, som tiltrækker dig. Er det en god Pariser-toast, klokkerne i Notre Dame eller 
noget andet..?
Efter at have startet i det små med at dele lidt ud af, hvad du finder interessant i livet, 
kan du altså på den måde, grave lidt dybere ned og fortælle hvorfor.

Sælg dig selv - på ærlig vis 

Vi har alle tildens til selvkritik og kan lynhurtigt komme til at føle os arrogante, så snart 
vi bare siger en positiv frase om os selv. Det er der ingen grund til. Vi er alle unikke og 
har alle noget at byde på. 
For ikke at føle at det kommer alt for tæt på, kan du forestille dig selv som et emne i 
folkeskolen, man brainstormer over. Find et stykke papir, tegn en cirkel i midten af det 
og skriv så dit navn - gode ting, i midten af den. Lav så streger ud fra cirklen og skriv 
de ting du kommer i tanke om, ude i stregernes ender. Det kan som sagt være svært at 
finde på rosende ord, når det handler om en selv, men hvis du bare kommer på et til tre 
ord, er der noget at bygge videre på. Nu kan du nemlig gøre ligesom før og fortælle om 
dine gode sider, på en mere uddybende måde. Hvorfor er du omsorgsfuld, sød og rar. 
Er det fordi at du vader ind i folk med træsko på, eller altid har et lyttende øre osv..?

Med ærlighed kommer man længst, og dette gælder også i en profiltekst. Selvom du 
skal fortælle om dine gode sider, skal du ikke smøre for tykt på. Fortæl f.eks. ikke at 
du har løbet et maraton, hvis du blot har prøvet at jogge 5 km, eller at du har besteget 
Mount Everest, hvis det eneste bjerg du har været på, er Himmelbjerget. 

Hvis folk ser en ærlig side af dig, vil du nok lettere komme til at se en ærlig side af dem, 
og ærlighed er en vigtig grobund for et solidt venskab eller forhold. 

Stil små krav til din eventuelle nye `kontakt` fra hjemmesiden

Grunden, til at du har skrevet en profiltekst, til en dating-hjemmeside, er jo, at du håber 
at finde en person, som passer til netop dig. Derfor er det heller ikke forbudt at kræve 
lidt af de andre som sidder bag ved skærmene. Du kan nu grave lidt dybere ned i histo-
rien om dig og fortælle lidt om, hvad du falder for ved en person. Skal vedkommende 
være ærlig, kærlig, lydig eller noget fjerde..?
Du har allerede givet noget af dig selv på den ærlige og uddybende måde og kan der-
for godt tillade dig at kræve lidt af de interesserede, som læser din profiltekst. 
Lad dog vær med at være for bestemt og kommanderende ved f.eks. at skrive. ”jeg går 
meget op i, at mit hjem er rent, og hvis du slæber jord med ind, er det slut mellem os” 
Skriv i stedet ” Mit rengøring er vigtigt og det håber jeg, at du har respekt for”. Man kan 
sige, at dette er en anden måde at skrive, at man håber at ens kontakt, fra hjemmesi-
den, går op i rengøring ligesom dig selv.  

Guide til den gode profiltekst

Skrevet af Kirstine
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Calzone til 4 per.
Ingredienser:
Dej:
3.5 dl. vand
25g. gær
2 spsk. olivenolie
0.5 tsk. salt
0.5 tsk. oregano
500 g. hvedemel

Finde alle ingredienser frem.

Fyld. Det vælger man selv.
Vi valgte at putte skinke, pepperoni, pizzasauce og mozaralla ost i.
Put også gerne grøntsager og hvad DU ellers ønsker.

Trin 1 - Tilsæt lunken vand. Trin 2 - Smudler gær i vandet.

Tilsæt så resten af ingredienserne til dejen, rækkefølgen er ligemeget. 
Trin 3

Trin 4 - Ælt dejen smidig. Trin 5  - Lade dejen hæve 
tildækket  1 1/2 time. 

Trin 6 - Tænd ovn ved 250 gra-
der C. 

Trin 7 - Rul dejen ud med en  
kagerulle og læg den på en bage-
plade inden du kommer fyld på. 

trin 9 - Fold så dejen.trin 8 - kom fyldet på den ene 
halvdel af den udrullede dej.

Trin 10 - Kom Calzone i ovnEN 
OG BAG DEN20-30 min.

Tag Calzone ud og nyde noget 
godt italienske mad. (Nydes  
bedst med et godt glas vin til)

11



Træ har haft gang i 
den store oprydning 
og lavet træ kasser som 
skal sælges.
De har også lavet hegn 
til Mørke kirke som skal 
males mange gange.
Restaurerer bænke for 
Syddjurs Kommune.
Paller til Elcon og
broelementer for Probro.Muchael som gik på medie malede 

disse 3 billeder til Danhostel Rønde 
her er han oppe og aflevere dem.
Der er maget travlt på vandrer-
hjemmet og de har mange bookin-
ger både på værelser og selskabver.

I slud og blæst blev der dømt 
træfældning og beskæring uden-
for Danhostel Rønde.
På gartneriet er der gang i at 
blive klar til forårssalget 

Medie har været på foto-tur ved 
Kalø skoven og fik taget mange gode 
billeder.
De har også lavet nye brochurer, 
menu kort og forskellige flyers.
Der arbejdes også på nyheder, Smøren, 
festival og ny hjemmeside til en kunde

12 13



PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Thomas Andersen 
Fødselsdag: 9. januar 1966

Søskende: 2 halvsøstre
Stjernetegn: Stenbuk

Kæledyr: Et græskar (kat)
Hobby/interesser: Musik og grøntsager

Yndlingsdyr/hadedyr: Kat/myg
Yndlingsfrugt/hadefrugt:  

Alt frugt (specielt æbler)/ingen hadefrugt
Yndlingssport: Fodbold/curling

Hvad er det værste du ved: At betale regninger
Tre ting du vil have med på en øde ø:  

Min guitar, min foodprocessor og min robåd
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?  

Så ville jeg betale noget af min gæld
Hvis jeg var et dyr, ville jeg være...?  

En elg
Din største oplevelse:  

Da jeg boede i Portugal og var på turné med mit band i 
et helt år

Hvad er det bedste ved PGU? Medielinjen
Hvad er det værste ved PGU? Morgenvækning

Hvad er du uddannet som?  
Jeg er uddannet journalist og pædagog
Har du børn? Jeg har 2 uartige sønner

Lavet af Patrick
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C O A E M J S C Y K E L
Z R E G I T J E W L G C
R U Z X S O L S T S E H
Z F L I N E D A N S N B
E Å T G F E C N A L A B
P R L A T I K V B G M Ø
A Ø N D R E S S U R Y D
R T T K I M L K I S U M
T K U M U K I L B U P H
E S Ø L Ø V E O I O D O
L I D M Q L Ø V E B L I
T P Q W E N D N U H U D

ARTIST 
DRESSUR 
KLOVN 
PUBLIKUM 

BALANCE 
DYR 
LINEDANS 
SAVSMULD 

BILLET 
ELEFANT 
LØVE 
SØLØVE 

BOLD  
HEST  
MANEGE 
TELT 

CIRKUS 
HUND   
MUSIK 
TIGER 

CYKEL 
JONGLØR 
PISK 
TRAPEZ 

SUDOKO

FIND ORDENE. ORDENE KAN STÅ I ALLE RETNINGER

Hvordan man tjekker sin  
årsopgørelse på skat.dk

I denne vejledning lære man om 
hvordan man tjekker sin forskuds-
opgørelse på 

skat.dk

Gå ind på hjemmesiden og vælge den der 
hedder se forskudsopgørelse. Log-in med 
dit nem-id.

Vælg hvilken måde du 
vil logge ind på.

Udfyld felterne og se din 
forskudsopgørelse.

(og håbe på at du får pen-
ge tilbage og ikke skylder 
en masse penge til skat)

Hvis du ikke har et 
Nem ID kan du også 
bestille en tastselv-ko-
de på skat hjemmeside
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Fastelavn byder foråret
Velkommen

Fastelavn er en fest, der på den nordlige halvkugle ligger på grænsen mellem vinter og 
forår. Antikkens romere fejrede forårets komme, og de gamle egyptere markerede at Nilen 
gik over sin bredder og livets og årets cyklus begyndte forfra. At klæde sig ud og slå til 
søren har alle dage været en del af livet, og til fastelavn blev muligheden ekstra stor.Mask-
er og udklædninger slettede de sociale skel. Bonden kunne sidde ved samme bord som 
greven – eller ligge i samme seng. Løssluppenhed var en stor del af fastelavnstiden, der 
virkede som en ventil i en hverdag præget af strenge regler og hårdt arbejde. Fastelavn var 
kun for voksne. Det er først i nyere tid, at fastelavn er blevet børnenes fest. Fastelavn falder 
på den 3. marts 2019 i år.

En fastelavns tradition er idag at udklædte børn går omkring og tigger og synger “Faste-
lavn er mit navn” eller lignende sange. De går rundt i lokalområdet og synger ved dørene 
for at få penge, fastelavnsboller eller slik, med en trussel i baghånden:

“Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have.

Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
Boller op, boller ned

boller i min mave.
Hvis jeg ingen boller får,

så laver jeg ballade.
boller små, skal i få,

så i bliver glade,
så vil jeg, ikke have,
i laver mer` ballade.”

Fastelavn er mit navn

I dag går det meget mere roligt til end i gamle 
dage, hvor man puttede en rigtig kat i tønden. 
Pastor Holm fra Tved på Mols fik i 1830’erne 
standset skikken med katten i tønden, og i dag 
er katten kun afbilledet på tønden. Det er tradi-
tionelt at kåre en kattekonge  og kattedroning 
i forbindelse med tøndeslagningen. Der er en 
krone til den, der slår bunden ud af tønden 
(hvorved der falder en masse slik ud), og en an-
den krone til den, der slår den sidste stav ned. 
Der er uenighed om, hvad der er vigtigst, og det 
er ikke klart, hvad der giver kattekongetitlen. 

Fastelavns traditioner
Derfor slår man katten af tønden

Derfor har vi fastelavns ris

Fastelavnsriset er et bundt friske birkegrene 
(ris) pyntet med udklippede figurer. Det bruges 
om morgenen fastelavnssøndag til at vække 
forældre ved at slå på sengen for at give frugt-
barhed. Tidligere risede man også husdyrene 
på gården for at give dem frugtbarhed. Det er 
den samme tro med at berøre en skorstens-
fejer, for han er lykkebringer med sin kost/ris. 
Traditionen lever også i Tyskland.

Derfor spiser vi fastelavnsboller

Under fasten var det forbudt at spise kød og 
hvedebrød. Derfor blev der holdt mange fester 
inden fasten, og alle mæskede sig med mad. 
Fastelavnsboller blev spist tirsdag inden faste, 
og de var fyldt med sukker og rosiner. I dag er 
den traditionelle fastelavnsbolle af wienerbrøds-
dej. Det kan Frk. Jensen krediteres for, da hun 
med sin kogebog forbedrede fastelavnsbollen i 
begyndelsen af 1900-tallet.

Af: Nicolas jørgensen18 19



En dag på rideskolen
Der findes et hav af forskellige sportsgrene. En af dem er ridning, som Marie fra PGU går til en gang om 
ugen. En typisk dag på rideskolen starter med, at vi mødes i stalden, hvor vi strigler og sadler hestene op kl. 
16.00. Derefter rider vi i ridehallen i ca. en time.

Her står Marie ved indgangen  
til stalden iført ridehjelm, ride-
bukser, ridestøvler og ridejakke.

Hesten Mie nyder at blive striglet. Så er Mie klar til at få sadel og 
hovedtøj på!

Marie gør sig klar til at stige op på Mie i ridehallen.

Her traver Marie på Mie.

Her er staldkatten - den frygtede ”Mouse Killer”.
Skrevet af Marie
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Maries skæve filmteorier 
- få din barndom spoleret!

Gummi Tarzan er en dansk børneklassiker baseret på bogen 
med samme titel. Ivan Olsen bliver mobbet hver dag i skolen 
af de store bøller, de giver ham buksevand og låser ham inde på 
skolens toiletter.

Han prøver desperat at tilpasse sig 
i fællesskabet – og det er ikke let, 
når han ovenikøbet har svært ved 
at læse, og når han samtidig har 
en streng far og en mor, som har 
rengøringsvanvid.

Faderen skælder altid Ivan ud, når 
han kommer hjem fra skole, fordi 
han ligner noget som katten har 
slæbt ind. Våde bukser og tøj fra 
dagens buksevand. Han er også 
rasende over, at han ikke lærer 
noget som helst henne i skolen. 
Det er her min teori ser sit lys: 
Faderen blev muligvis selv mobbet 
i folkeskolen. Det kunne forklare, 
hvorfor han er så desperat for, at 
Ivan skal blive stærk – ligesom 
tegneseriefiguren ”Tarzan”.

I en scene fra filmen ser man, at 
faderen selv finder et Tarzan-blad 
frem og læser i det før Ivan står 
op. Det kunne tyde på, at han har 
en hel samling af gamle blade, som 
han har læst flere gange. Det er 
ikke normalt for langt de fleste 
voksne at læse tegneserier, med-
mindre man har en særlig grund 
til det. Af den samme  
grund kunne Tarzan være et for-
billede for faderen, fordi han selv 
oplevede det samme som Ivan i fol-
keskolen. Bare fordi han fortæller 
Ivan, at han har masser af venner, 
er det ikke ensbetydende med, 
at det passer. Man hører nemlig 
ikke ham snakke om dem i filmen, 
og hverken hans familie eller 
venner bliver inviteret til Ivans 
fødselsdagsfest. Ivan (og  måske 
også faderen) er altså det komplet 
modsatte af Tarzan

Da faderen møder Ole, og da det 
går op for ham, at han er en 
voksen mand, ændrer han fuld-
kommen sin holdning til Tarzan. 
Måske fordi han tænker, at Ivan 
er mere moden end ham, fordi han 
rent faktisk kan socialisere med 
voksne, og komme ud med sine 
problemer til dem. Fordi han ved, 
at Ivan har fået hjælp af Ole, vil 
han ikke længere sammenligne 
ham med Tarzan. Og måske fordi 
han tænker, at han er modig-
ere end ham, fordi han turde at 
komme ud med sine problemer til 
en voksen. Det kræver jo mod nok 
i sig selv. Det går nok også op for 
faderen, at Ivan er modig og stærk 
på sin egen måde. Det ender med, 
at han bruger sine gamle Tarzan-
blade til at erstatte en flyvedrages 
hale. Ivan fik dragen i fødselsdags-
gave af Ole, som erstatning for sin 
gamle.  
”Skal du virkelig have de blade med 
alle steder?” spurgte moderen. 
”Nej. Det er alligevel ikke noget 
særligt,” sagde faderen kort, og rev 
bladet itu. 
Måske det også var gået op for 
ham, at Ivan alligevel er god nok 
som han er.

Hønen er fra 50’erne  og fra Japan. Den er batte-
ridrevet og fuldt funktionsdygtig.   
- Den  kan faktisk lægge æg. Vil I se, spørger 
Bent Nielsen, indehaver af Antikkælderen på 

Sct Pauls Kirkeplads. Ud af blikhønen kommer der tre 
små plasticlignende æg.
- De er desværre ikke af guld, men den skal vi også have 
fotograferet, siger Bent og giver den til Nikolaj, der sætter 
den farverige blikfugl ind i lyskassen og knipser med 
kameraet. Bagefter sørger Morten for at kræet bliver målt, 
mens faglærer skriver detaljerne ned om det japanske 
stykke bliklegetøj  
To elever og faglærer fra PGU’s medielinje er på besøg i 
den lille butik på Sct. Pauls Kirkeplads i Århus. Opgaven 
er at tage billeder til den webshop som medielinjen er med 
til at sætte op, og som går i luften i nærmeste fremtid.
Overalt i butikken er der hundredevis af gamle ting og 

sager - ure , glas, keramik , lamper, møbler - antik, kuriosa 
og bare almindelige loppeting. Det er trangt og svært at 
finde plads til Medielinjens udstyr.  Det gælder om at hol-
de tungen lige i munden, så man ikke kommer til at rage 
noget på gulvet. For det er dyre sager. 
Næste emne er to trermede lysestager fra 1940’erne. 
Nikolaj går helt tæt på med kameraet i forsøget på at få 
graveringen med . “830 S”, står der.  Bent deler ud af sin 
store viden.  
- Nummeret betyder at der er 83 procent sølv i. Det er det 
man kalder  Tre tornet sølv. Det fineste er Stering sølv og 
her er nummeret 925. Det betyder at det er 92,5 procent 
sølv i, fortæller han.
Efter en god times fotografering og registrering går turen 
tilbage til Djursland i den blå Mediebus. Vi glæder os at 
komme tilbage og se hvad Bent har fundet frem af kuriu-
siteter.

Blikhøns og lysestager

Morten og Nikolaj på dagens kontor. 
Koncentration er i top , når der arbej-
des med  vareregistrering i Antik-
kælderen i Århus. Fotografierne skal 
lægges på webshoppen dantikstore.
com, som er lige på trapperne

Bent Nielsen ejer Antikkælderen 
der ligger i hjertet af Frederiks-
bjerg, Århus.Bent ved alt om antik 
og design. Han driver også Trige 
Antik og Knebel Antik på Mols.

Den japanske blikhøne fra 
1950’erne lægger stadig æg. 
De er desværre ikke af guld.
Den kan købes for den nette 
sum af 750 kroner. 
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