
Tillykke med fødselsdagen til 
Kirstine som fyldte år i maj

Svar på Gåder side 21:
A: Svar:  Jeg ville vælge den 2. dør, løverne er nok døde 

efter 3 år uden mad
B: Svar: En avis: (av is)
C: Svar:  Hvordan bærer du dig ad med at overhale den 

sidste?
D: Svar: Reservehjulet!
E: Svar: 5 kroner.
F: Svar: Farvand.
G: Svar: En mars bar.
H: Svar: En gedebuk kan ikke malkes!

Hvem skal jeg stemme på 
til valget?
Bregnet kirke
Markedsdag i Hornslet
Så er der Festival!

Maj/Juni 2019

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

Wraps 
Juni 2019
Lørdag 1.
Søndag 2.
Mandag 3.
Tirsdag 4. Peter Kjærgård  21 år
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Lørdag 8.
Søndag 9.
Mandag 10. Mads Mikkelsen 20 år
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Lørdag 15.
Søndag 16.
Mandag 17.
Tirsdag 18. Nasser Ehab Ahmad 19 år
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Lørdag 22.
Søndag 23. Marie van Dassen Løfting 24 år

Mandag 24. Astrid Liv Vendelin 22 år
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Lørdag 29.
Søndag 30. Kjeld Hunderup Pedersen 24 år

Letbanen

Dansk under-
visning i zoo

Ny kontorpavillion på gartneri

STU Reception

31. maj - 1. juni

Gratis 

Entré

Glæd jer til næste nummer 
af avisen hvor vi giver jer 

opskriften til denne lækre ret!
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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

Så er der snart fest i byen!
Fredag den 31. maj og lørdag den 1. juni er der 
Rosenholm Festival i byen - gratis entré!

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. 00.30 TENNIS
KL. 02.30 PER ANDERSEN

KOLONIHAVENKL. 20.15 JOHN MOGENSEN LIVE DUOKL. 23.30 THOMAS P.  “DEN SYNGENDE BAGER”ANDRE AKTIVITETERKL. 17.00 GOSPELKONCERT I HORNSLET KIRKEKL. 18.00 ROSENHOLM TAMBURKORPS

 LØRDAG 1. JUNI
STORE TELTKL. 13.00 MGP SHOW - MED A&T, CELINA OG MILLEKL. 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 RUNDSTYKKER OG KAFFEKL. 10.00 LIONS CLUB CYKELLØBKL. 10.00 TOMBOLA

KL. 15.45 UNDERHOLDNING FOR BØRN

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 onsdag 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
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Kom og hør god musik og 
nyd den gode stemning 
- tag dine venner og bofæl-
ler med! PGU spiller som 
sædvanlig en stor rolle i 
festivalen, da flere værk-
steder bidrager med for-
skellige ydelser/varer. Bl.a. 
laver Medielinjen plakat, 
programflyer, hjemmeside 
samt slides til storskærm 
på pladsen. Gartneriet 
levere blomster m.m.

Håber vi ses på  
pladsen!
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Hvor mørkt er der i Mørke?
Under medielinjens reportagetur til  
Mørke med Letbanen falder snakken på, at det 
virker ret professionelt og internationalt at 
diverse information bliver nævnt på engelsk i 
togets højtalersystem. Der er dog enighed om, 
at det er godt, at de forskellige bynavne IKKE 
bliver oversat. ”Next stop DARKNESS”, ville det 
i så fald blive.

Pas på hvad du siger!
Hver gang Jette nævner navnet på et billed-
format (Jpeg) lyder det for Marie som om 
hun siger: ”Gay pig”. Utroligt, at man nær-
mest ikke kan sige noget som helst, uden at 
det opfattes som sjofelt for andre. 

Morten har den foreløbige uofficielle Rosenholm-re-
kord i at køre med det samme tog på kortest tid flest 
gange samme dag. Under medielinjens reportagetur 
med den nyindviede letbane på Djursland konstatere-
de Morten tørt på hjemturen fra Mørke:  ”Nu er det 
tredje gang, jeg kører med det her tog i dag”. 
Og på det tidspunkt var klokken kun ca 11. Morten 
havde været med samme tog en gang om morgenen på 
vej til arbejde, en gang på reportagetur mod Mørke og 
en gang tilbage igen. 
Morten kunne se det var det samme tog, da der var en 
fejl i det elektroniske display på toget, der egentlig 
skulle vise næste stop. 
Der stod nemlig ”Løgten” uanset, hvor toget befandt 
sig. 

Alle veje fører til Løgten

Ingen sild i toilettet, tak!
Stegte sild i toilettet – rester fra bøtte med 
stegte sild. Nikolas hældte det i håndvasken 
efter råd fra faglærer. Han var rimeligt 
træt af at samle resterne op i risten. Tho-
mas siger du kunne også have hældt det i 
toilettet – hvortil Nikolas siger ”jeg gider 
sku da ikke rode i lokummet”.

Salt forvekslet med sukker 
En morgen kom Marie til at komme salt i sin 
havregrød i stedet for sukker. Men det var også 
meget let at tage fejl af, da skålen med salt stod 
midt på bordet - og der var endda også en ske i 
den, ligesom skålen med sukker. Selv Jette havde 
taget fejl, da hun kom salt i sin kaffe dagen før.

Ufrivillig makulering
Kirstine øver sig i engelsk for tiden og har i den 
forbindelse printet en engelsk tekst, hun skal 
bruge. Da hun kommer for at hente  
teksten i printeren, kan hun ikke forstå,  
hvorfor teksten ikke er der.  
Samtidig er Nicolas i fuld gang med at  
printe og udskære øl-billetter til Rosenholm-fe-
stivalen og er meget optaget af sit arbejde. 
Arbejdet indebærer at der skal printes på begge 
sider af ølbiletterne inden de skæres ud. Senere 
kommer Nicolas ind til Thomas, mens Kirstine er 
i fuld gang med engelskundervisningen sammen 
med Jette.  ”Øhhh, jeg kan da godt forstå at 
Kirstine ikke kan finde sin tekst,” siger han, og 
viser en fragmenteret engelsk tekst i små firkan-
ter frem med  øl-billetter på den anden side. 
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Gartneriets nye, flotte  
kontorbygning blev fejret

Det blev fejret med manér, da hele PGU 
var samlet til reception i anledning af 
Gartneriets nye kontorbygning. Som man 
kan se på billederne var der højt humør   

og god stemning. Der blev holdt tale af 
forstander, Birgit, og gartneriets persona-
let blev begavet med balloner og billeder 
til væggene i deres nye vogn.
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Bregnet Kirke 
Den gotiske kirke opføres af den foretagsom-
me lensmand Rosenkranz
Den nuværende Bregnet Kirke er bygget i 
anden halvdel af 1400-tallet. Bygherren var 
kongens lensmand på Kalø, Otte Nielsen 
Rosenkrantz. Han var én af samtidens store 
kirkebyggere. Således byggede lensmanden 
også Tirstrup kirke og Marie Magdalene 
kirke. I alle tre kirker går skib og kor ud i ét 
og danner på den måde ét sammenhængende 
langhus.
Otte Nielsen Rosenkrantz blev lensmand på 
Kalø omkring 1440. Han var medlem af rigs-
rådet og fra 1445 til 1452 beklædte han embe-
det som rigshofmester – det højeste embede 
i kongeriget. Han ejede også Bjørnholm ved 
Tirstrup og Holm, det senere Rosenholm ved 
Hornslet. Lensmanden døde i 1477.

Rønde bliver til
På bakken opstod en ny landsby, der kom til at hedde 
Rønde. Rønde betyder – frit oversat: ”Byen på bakken”. 
Den nye landsby kom til at ligge så tæt på kirken som 
muligt, men alligevel har indbyggerne i århundreder 
måttet spadsere et godt stykke vej for at komme til deres-
sognekirke. 
Godset Kalø hørte i flere hundrede år direkte under 
Kronen, og dermed ejedes både Bregnet Kirke og pastor-
atets anden kirke i Thorsager af kongen. Sammen med 
det øvrige Kalø overgik kirkerne til privat ejendom ved 
enevældens indførelse i 1660. I 1824 blev Kalø med 
bl.a. de to kirker købt af den rige hamborgske senator 
Martin Johan Jenisch. Kalø Gods med kirkerne var i 
Jenisch-slægtens eje indtil efter 2. verdenskrig, hvor tysk 
ejendom i Danmark blev konfiskeret af staten. Je-
nisch-slægtens våbenskjold ses i korets nordside.
Siden 1946 har Kalø været ejet af den danske stat, og i 
1949 blev både Bregnet og Thorsager Kirke overdraget til 
de to sognemenigheder. 

Bregnet kirke og Rønde by
Bregnet Kirke ligger smukt med udsigt til Egens Vig. 
Men mange har igennem årene undret sig over, hvorfor 
kirken ligger så ensomt udenfor selve Rønde By kun om-
givet af grønne marker og skove.
Arkæologiske undersøgelser, som er foretaget igennem 
de seneste år har været med til at besvare det spørgsmål. 
Arkæologerne kan fortælle, at der i 1100- og 1200-tallet 
har ligget en landsby vest for Bregnet Kirke. 
Senere, i 1300- 1400-tallet, har der ligget en bylignende 
bebyggelse længere mod vest, på den anden side af den 
nuværende Molsvej ved Hestehaveskoven. Denne by har 
sikkert været en art ”serviceby” for Kalø-borgen, der blev 
opført af kong Erik Menved i 1313. 
Hvorfor den gamle landsby Bregnet, nær kirken, er blevet 
nedlagt, ved vi ikke. Men måske har kongen ønsket 
landsbyen flyttet længere væk i forbindelse med byggeriet 
af Kalø-borgen. Måske har man ønsket, at al jorden i 
nærheden af borgen blev lagt direkte ind under borgens 
drift. Indbyggerne i Bregnet blev sandsynligvis flyttet op 
på bakken nordvest for kirken.

Gravsted med udsigt
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Mød en “gammel” PGU-elev: Michael  
Rasmussen
22-årige Michael Rasmussen er flyttet ud i en et-
værelses lejlighed i Moseparken i Tilst, som ligger 10  
minutters gang fra Bilka, hvor han arbejder fast i 
hverdagene. Han er blevet meget mere selvtsændig, 
men han har dog en bostøtte, som kommer og kigger 

til ham engang imellem. Han står op ca. kl. 6.30 og 
går i bad osv. Så slapper han lidt af inden han skal gå 
kl. 7.30. Han arbejder altid fra kl. 8-13. Han er meget 
glad for lejligheden og sin nye tilværelse. Her er no-
gle billeder af lejligheden og hans arbejde i Bilka:
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STU-reception 25. april 2019
Den 25. april 2019 var der STU-reception for Nicolai og Camilla. Receptionen 
blev holdt i medielinjens mødelokale. Folk ankom ca. kl. 14 i højt humør. Så 
sang vi “Livstræet” (som altid), og derefter kunne vi få kage, sodavand og 
champagne. Det var også hyggeligt at snakke med folk, som man ellers ikke 
taler med i dagligdagen. 
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Vi var 3 afsted sammen med Anne, det var os 
fra dansk undervisningen Cecillie, Nasser og jeg 
(Nikolaj). Vejret var rigtigt fint men det var en 
lidt lang tur derop. Manden med isbjørne spring-
vand. Afrikanske lande. Myreslugere. Mest 
spændende var nok løverne, hannerne brølede 
indenfor. Elefanter. Gederne var stille og rolige 
og Nasser var inde ved dem. Isbjørnene lå mest 
bare og dasede. Sjovt nok var der et billede af et 
gorilla familietræ, hvor Anne var med på – utro-
ligt at hendes familie kommer derfra. Mange af 
dyrene fra de varme lande var stadig kan inden-
for i bure og kom ikke udenfor. Hjemad var vi 
på Jensens Bøfhus.

Dansk undervisning i zoo



Nyheder 

Formodede leder bag bombean-
grebene i Sri Lanka er død
Zahran Hashim menes at være blevet dræbt under 
bombningen af hotellet Shangri-La 21. april.
Den formodede leder bag bombeangrebene i Sri Lanka er død.
Det oplyser Sri Lankas præsident fredag.

- Efterretningstjenesterne fortæller, at Zahran Hashim blev dræbt under angreb-
et på hotel Shangri-La, siger præsident Maithripala Sirisena på et pressemøde.

Han fortæller, at Hashim var en af de to selvmordsbombere, der angreb hotellet, 
hvor tre danske børn døde.
Præsidenten oplyser, at man kan bekræfte identiteten på gerningsmændene på 
baggrund af overvågningsbilleder.

Løkke sætter rekord: Længste 
valgperiode siden 1953
Ingen statsminister har siddet længere på tronen i 
én valgperiode end Lars Løkke Rasmussen (V).

1.408 dage.

Så lang tid har den nuværende valgperiode strakt sig over. Det er 
dermed den
længste valgperiode i dansk historie – i hvert fald siden den seneste 
grundlovsændring i 1953, hvor vi fik det Folketing, som vi kender i 
dag.
Og den bliver kun længere. For trykker statsminister Lars Løkke Ras-
mussen (V) på valgknappen i dag, skal der lægges minimum 20 dage 
til i form af valgkamp. Det er nemlig det antal dage, som der ifølge 
Økonomi- og Indenrigsministeriet bør afsættes for at kunne overholde 
frister i forbindelse med forberedelse og afholdelse af et folketingsvalg.

Chokeret dronning Margrethe sender  
kondolence til Sri Lanka

Dronning Margrethe udtrykker samtidig forfærdelse over tabet 
af danske ofre for angreb i Sri Lanka.’

Dronning Margrethe har søndag sendt en kondolence til Sri Lankas 
præsident, Maithripala Sirisena, efter angrebene i landet, der har kostet 
mindst 290 mennesker livet.

- Jeg er dybt chokeret over at høre om de frygtelige og skrækkelige 
terrorangreb i Sri Lanka i dag, jeg ønsker at udtrykke mine oprigtige 
kondolencer og sympati til Dem og folket i Sri Lanka. Mine tanker er 
med familier og venner af ofrene, skriver majestæten.
Samtidig udtrykker dronningen sin “forfærdelse” over, at tre danskere 
er omkommet i angrebene. Hun udtrykker sin “dybeste medfølelse 
over for de efterladte”.

Ny rapport: Krydstogtskibe foru-
rener som tusindvis af biler
Farlige partikler vælter ud af krydstogtskibenes skorstene, 
mens de ligger stille.

Et krydstogtskib, der ligger i en dansk havn, udleder samme 
mængde luftforurening i sekundet som flere tusinde person-
biler, der kører i byens gader.

Seniorforsker Steen Solvang Jensen fra Nationalt 
Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har 
været med til at lave rapporten.

Pollenallergi, også kaldet høfeber, er ganske udbredt og det 
skønnes af over en million danskere har det.
Det er almindeligt at få det, når man er mellem 5 og 40 år, 
men mange oplever `heldigvis` at vokse fra det i 30-års alde-
ren. Symptomerne på pollenallergi er kløen i øjnene, løbenæse 
og langvarige nyseture. 

Den dumme pollenallergi

Pollen er støv fra planter. Man kan få en allergisk re-
aktion, hvis plantestøvet er meget let, og på den måde 
kan hvirvle rundt og spredes med vinden. Nogle af 
de typer pollen som folk har en allergisk reaktion 
over for, er birkepollen, græspollen og pollen fra 
planterne el og hassel. 
Pollenallergiseasonen starter typisk i februar/marts 
og varer til omkring juli eller august. 

22- årige Ida Nielsen har kæmpet med pollenallergi, 
siden at hun var omkring 12 år. 
”Når der er værst, er det bedst for mig at holde mig 
inden døre, et koldt og mørkt sted, med alle vinduer 
og døre lukkede” 
Ida har dog en slags beskyttelse mod allergien via 
sine briller ”Jeg tror, at de tager lidt af alt det støv, 
der blæser rundt, så jeg ikke får så meget af det ind i 
mine øjne”.

1. Undgå at lufte ud i dit hjem midt på dagen - 
hvor spredningen af pollen er størst. 

2. Undgå at tørre tøj udenfor, da der er risiko 
for, at pollen sætter sig fast på stoffet. 
3. Undgå at være i nærheden af parfume og 
tobaksrøg

4. Brug solbriller for at undgå pollenkorn i 
øjnene. 

5. Vask dit hår om aftenen, da det kan have 
samlet meget (pollen)støv i løbet af dagen. 

Behandling for pollenallergi
Man kan behandle pollenallergi med medicin, som 
nedsætter ens symptomer, eller via en vaccination, 
hvor man gør kroppen mere tolerant over for allergi-
en, ved at sprøjte noget af den ind i den. 

Hvis du er en af dem der, ligesom Ida, har problemer 
med pollenallergi, kan det være en god ide at tjekke 
dagens pollental. Det er det gennemsnitlige antal pol-
len, som er i luften, en pågælden dag. Denne infor-
mation kan hjælpe dig til at tage dine forholdsregler 
og planlægge din dag.’
Du kan f.eks. tjekke dagens pollental ved at søge på 
DMI pollen på Google.

Man kan også forsøge at behandle allergien uden me-
dicin, og i stedet skylle næsen i saltvand, for at fjerne 
pollenstøvet fra næsehulen. 

Der er også 5 andre ting, som du selv kan gøre for at 
mindske eller fjerne dine allergiske-symptomer

Plante med pollenstøv

Ida Nielsen
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Der var lidt slinger på skinnerne 
på vores tur, men udsigten kun-
ne man ikke klage over. Udenfor  
togets ruder fløj både sø og 
skov, let og elegant forbi. Til 
forskel for en tur med bussen 
var turen i Letbanen helt sikkert 
mere glidende. Der er en kvin-
destemme som nævner navnet 
på den kommende station. 
Når man stiger på toget siger  
hun derudover også hvilken en 
toglinje, man kører med. 
Planen er vel, at Letbanen også 
skal fungere godt, hvis man er 
turist, som kun forstår engelsk. 
Den kvindelige speakerstemme 
siger nemlig både L1 og Train 
Line One, når man kommer 
på toget. På vores tur sad vi og 
jokede lidt med, at det var godt, 
at stationernes navne ikke var 
oversat til engelsk også.
Det havde nok lydt lidt skræm-
mende i internationale ører, hvis 
der var blevet sagt: Next station 
Darkness (Mørke) i højtaleren.. 

Al begyndelse er svær, og der 
findes da også småfejl ved let-
banen. F.eks. oplevede vi, at der 
en fejl på displayet inde i toget, 
hvor man kan se navnet på den 
kommende station. Vi skulle 
jo ud til Mørke, men letbanens 
display viste, at L1 kørte den  
anden vej. Der stod, at næste 
station var Løgten, selvom den-
ne by ligger i stik modsatte ret-
ning af, hvad toget rent faktisk 
kørte. Den kan godt være  
forvirrende, hvis man har svært 
ved at holde styr på hvilken  
retning byerne ligger i, og det 
ville være på sin plads, hvis 
displayet fik styr på hvilken en 
vej, der køres. Heldigvis havde 
vi vores indre kompas i orden. 

Et reportagehold fra PGU`s medielinje var, tirsdag den 7 maj, ude at teste den nye letbane. Der er i alt 2 
letbanetoglinjer og dermed to forskellige ruter. Toglinjerne hedder henholdsvis: L1 og L2. 
Vi var med L1, som kører frem og tilbage på strækningen: Aarhus H - Lystrup - Hornslet - Ryomgård - 
Grenaa. 

PGU på skinner - med Aarhus Letbane

Vi tog toget fra Hornslet til 
Mørke, og alt i alt forløb turen 
ganske udmærket. Man kan 
kun betale med kort i letbanens 
billetautomat, men så var det 
jo heldigt, at vi havde sådan 
et. Vi var lidt spændte på at se 
om vores tog var aflyst, da vi 
kiggede på informationstavlen 
ved Hornslet Station, hvor man 
kan se eventuelle aflysninger og 
forsinkelser. Der var dog ikke 
grund til bekymring lige på det-
te punkt. Da toget kom susen-
de, og vi var klar til at stige på, 
oplevede vi noget lidt upraktisk. 
Billetautomaten var nemlig på 
den modsatte side af, hvor man 
kan stige på toget. Det vil sige, 
at man skulle over på modsatte 
togskinneside for at komme på 
toget, men efter at have trykket 
på en døråbner-knap, kunne vi 
omsider træde ind i L1. Letba-
nen har komfortable siddeplad-
ser, og der er endda stikkontak-
ter placeret forskellige steder 
ved sæderne, så man kan få 
ladet sine elektroniske enheder 
(alla mobil og computer) op. 

Det kan være svært at finde rundt i den politiske jungle, når man skal beslutte, hvilket 
parti eller hvilken politiker, der skal have ens stemme til de kommende valg.

Ilustreret eksempel på hvordan en kandidattest kan se ud. 
Kilde: TV2 

Inden længe er det tid til at gå i stemmeboksene, når der 
skal vælges repræsentanter til EU-Parlamentet og Folke-
tinget, men hvad eller hvem skal man dog stemme på og 
skal den danske regering være blå eller rød??

Hvis du føler dig lidt i vildrede, er der heldigvis hjælp at 
hente.  

Med en hurtig søgning på Google kan du finde diverse 
kandidattests, som måske kan guide dig hen i retning af, 
hvor du skal sætte dig kryds – både til EU-Parlamentsval-
get(den 26 maj) og til Folketingsvalget(den 5 juni). Hvis 
du har et favoritparti, kan du vælge at stemme på hele 
dette. Vil du derimod hellere stemme på en enkeltperson 
fra et parti eller en såkaldt `løsgænger`, kan du gøre dette 
i stedet. 
Der må kun sættes ét kryds, når man står i stemmebok-
sen, så enten stemmer man på en person eller et parti. I 
boksen er der derfor to stemmesedler – en til personstem-
mer og en til partistemmer. 
Der er et hav af tjenester, hvor man kan tage såkaldte kan-
didattests. Blandt andet DR, TV2 og aviserne Information 
og Politiken. En kandidattest vil typisk bestå af en masse 
holdnings-spørgsmål, hvor man skal svare på, hvor enig 
eller uenig, man er i forskellige ting. 

Du vil blive nok blive bedt om at fortælle hvilken kommu-
ne, du bor i, når du tager en test. Hvis du skal stemme på 
en enkeltperson skal vedkommende nemlig være opstillet 
fra dit område(Storkreds)   
Når du har taget en kandidattest kan du se og læse om de 
partier og politikere, som du deler flest holdninger med, 
og på den måde, forhåbentligt, blive klogere på, hvor du 
skal sætte dit kryds.

Stemmebokse

Eksempler på nogle 
af partiernes logoer

Dansk Folkeparti Socialdemokraterne Radikale Venstre Venstre

Kandidattests – en hjælp til at stemme
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TINGVEJ 17, 8543 HORNSLET, WWW.ROSENHOLM-FESTIVAL.DK

 FREDAG 31. MAJ
STORE TELT

KL. 19.00 VISKINDE/DAUGAARD
KL. 20.15 PER ANDERSEN
KL. 21.30 POUL HALBERG & FRIENDS
KL. 22.45 PER ANDERSEN
KL. 00.30 TENNIS
KL. 02.30 PER ANDERSEN

KOLONIHAVEN
KL. 20.15 JOHN MOGENSEN LIVE DUO
KL. 23.30 THOMAS P.  “DEN SYNGENDE BAGER”

ANDRE AKTIVITETER
KL. 17.00 GOSPELKONCERT I HORNSLET KIRKE
KL. 18.00 ROSENHOLM TAMBURKORPS

 LØRDAG 1. JUNI
STORE TELT

KL. 13.00 MGP SHOW - MED A&T, CELINA OG MILLE
KL. 15.00 IN LONELY MAJESTY
KL. 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

KOLONIHAVEN
KL. 12.00 SYDDJURS SENIORORKESTER
KL. 13.45 HÅRUP SKOLES BIGBAND
KL. 16.00 3 PÅ TUR
KL. 18.30 BROTHERS OF MERCY
KL. 21.00 CREEDENCE CLEARWATER REVIEW
KL. 23.45 IRSK - STRONG ALE

ANDRE AKTIVITETER
KL. 10.00 GRATIS RUNDSTYKKER OG KAFFE
KL. 10.00 LIONS CLUB CYKELLØB
KL. 10.00 TOMBOLA
KL. 15.45 UNDERHOLDNING FOR BØRN

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 onsdag 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 

Hovedsponsorer 2019

Der var markedesdag i hornslet 
lørdag den 4. maj. Vejrudsigten 
for dagen bød på meget blandet 
vejr. Vi oplevede alt fra regn, hagl, 
blest, kulde, sne og solskind. Men 
heldigvis var vi så heldige at vi 
hade mulighed for både tørvejr 
og varme i vores pauser, i Jette’s 
hus som lå lige bag ved standen. 
Jette, Thomas, Morten, Sebastian 
& Nicolas deltog i frivillig arbejde 
i weekenden til markedesdagen.
Trods vejret var der mange folk på 
gaderne og god stemning. Salget 
var til gengæld ikke noget at råbe 
hurra for. Men vi hyggede os med 
kaffe og rundstykker, og snakkede 
med nogen af de forbi passeren-
de...

Markeds dag i Hornslet
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A: Du står og skal vælge mellem 3 døre.
Bag den 1. dør er der giftig gas
Bag den 2. dør er der løver som ikke har spist eller 
drukket i 3 år
Bag den 3. dør er der en legemorder.
Hvilken dør vil du vælge?

B: Hvilken is gør ondt at spise?

C: Du deltager i et løb og overhaler den sidste, hvilk-
en placering har du nu?

D: Når en bil laver et kraftigt venstresving, Hvilket 
hjul er så mindst belastet?

E: Hvad er forskellen på en gammel 10 krone og en 
ny 5 krone?

F: Hvad er det modsatte af modermælk?

G: Hvad 15 cm lange og gør kvinder tykke?

H: En gedebuk står med forbenene i Frankrig og 
bagbenene i Spanien, Hvem har ret til at malke?

Kan du gætte sjove gåder?
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Ord om vejret Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: ORD.2.1.2 www.gratisskole.dk

Find mindst 54 ord der typisk benyttes i forbindelse med beskrivelse af vejret.
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

 A B C D E F G H I J K L M N O P

1 F B V J V Å C A X H A V B L I K
2 Z T E D V I N D S T I L L E A B
3 R L J H A G L Y N Å S X Æ F B A
4 I S R Å R S T I D B L Æ S T Y R
5 S T R Ø M W F K S J A P E E G O
6 S O M M E R R U L Q G F B R E M
7 T R O S N E O L U F T U T Å G E
8 E M N V Z G N D D O K G H R O T
9 M F S V I N T E R R U T E X V E

10 P R U R S B Y D Æ Å L D D T E R
11 E O N P T U F P B R I S E S R A
12 R S N O I E O Q K Y N A B U S P
13 A T O R D E N B R A G T Ø N K O
14 T S Q K X D G R A D S O L A Y L
15 U Ø V A N D P Y T R Y K G M E A
16 R O R N M S K Y P U M P E I T R

BAROMETER, BLÆSE, BLÆST, BRISE, BYGE, BØLGE, EFTERÅR, FORÅR, FRONT,
FROST, FUGT, IS, ISLAG, ISTID, GRAD, HAGL, HAVBLIK, HEDE, HEDEBØLGE, KULDE,
KULING, LUFT, LYN, MONSUN, ORKAN, OVERSKYET, POLAR, REGN, REGNBUE, SJAP,
SKY, SKYPUMPE, SLUD, SNE, SOL, SOMMER, STORM, STRØM, TEMPERATUR, TORDEN,
TORDENBRAG, TRYK, TSUNAMI, TYFON, TØ, TÅGE, VAND, VANDPYT, VARME, VEJR,
VIND, VINDSTILLE, VINTER, ÅRSTID

Find ord om vejret

Sudoku - Let - Normal Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: SUD.6.77.1 www.gratisskole.dk

A

 7   6     
   4  2 3   
 1      2 4
1  2     8  
   8 3    2
3 9 8  1    5
    8 3  1  
 5 6  7     
  1   5 9   

B

    9 7 2   
5 7     9  8
  1  8 3  6  
9     5 1 7  
  7 9  6 4   
  5    8   
8     1 6 2 5
  2   8   4
3         

C

7  6 8   2 4  
   5 1  7   
2 9    6 3  8
4  3    8 6  
9       2 3
  2       
   3  1    
   6 4    9
1  7 9     5

D

 2   9    1
   4      
 6     7 5  
7  8    3   
 4 9 1  5  7  
      8 4  
1  6  5     
   7  2  6 3
 7 5  4 6  9  

 

 

 

 

 

 

Se svarene på gåderne på bagsiden af avisen



PGUer UNDER
LUPPEN :-)

Nicklas Holmgaard Pedersen

Fødselsdag: 20.februar 2001

Søskende: 1 søster

Stjernetegn: Vandmand

Kæledyr: Hund

Hobby/interesser: Rock, pop og film.  
Elsker at spille trommer.

Yndlingsdyr/hadedyr: Elefant/hveps

Yndlingsfrugt: Friske danske jordbær

Yndlingssport: Svømning og boldspil

Hvad er det værste du ved: Træt af at 
jeg ikke er så god til at læse og skrive

Tre ting du vil have med på en øde ø: 
Min drømmepige, musik og mad 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt  
10.000 kr.? Holde en kæmpe fest

Hvis jeg var et dyr, ville jeg være...?  
En varulv

Din største oplevelse: Da jeg var på  
James Bond Island i Thailand

Min bedste tid: Lige nu, hvor jeg går på 
Helle Efterskole
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