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”SMØRET” viden
Her vil vi bringe små sjove, søde eller 
pudsige ting som er sagt, gjort eller  
oplevet i PGU - på værkstedet,  
derhjemme - eller i den vide verden! 

SOLENS MAGT
Filip har opdaget et sjovt fænomen på sit 
værelse. En dag han skulle ud i køkkent og 
åbner døren ser han noget rødt tæt ved 
håndtaget – det ser underligt ud! Da han åb-
ner døren ser han at solen skinner ind på den 
anden siden og at det er solen som lyser igen-
nem knasten i døren og giver den røde farve.

REGNHÆTTE!
Oliver er ovre på medie en morgen – han 
snakker helt vildt. Faglærer beder ham om 
at gå hjem og hvile kæberne lidt så de kan få 
fred til planlægning af dagen. Oliver beder 
om en plaktikpose pga. småregn. Oliver får 
en pose og trækker over hovedet – faglærer 
Thomas kommentere – husk nu at tage den af 
igen!!! Oliver trasker afsted over gårdsplad-
sen med pose over hovedet – et lidt finurligt 
syn :-) Nu tror man nok at det var fordi  
Oliver ikke ville have våde lokker - men nej - 
han havde hovedtelefoner på som koster  
ca. 4000 kr. Så gav det bedre mening med 
den pose!

FISKETURS VRØVL
Yasmines far og Stephan sidder en eftermid-
dag og hyggesnakker om en fisketur de skal 
på. Stephan har husket at tage fiskestang 
med men bliver i tvivl om han har husket hjul 
og snørre til stangen. Det bliver der lidt sjov 
snak ud af og Yasmines far spørger hvor man-
ge fiskestænger man må fiske med når man 
har fisketegn? 2, siger Stephan. Yasmines far 
fortsætter ”så kan du låne en af mig  - der 
er der hjul på, hæ, hæ. Eller måske kan du 

klaske en flyvefisk 
i hovedet med din 
fiskestang”, hæ, 
hæ ?? Yasmine  
tuller rundt i bag-
grunden og filmer 
dem mens hun mo-
rer sig over deres 
fjollede sam tale - 
så nu er DE blevet 
fanget på film :-)

Indhold

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?

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

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

SMØR
KLATTEN

:-)

Juli udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Nikolaj, Marie, Kirstine,  
Nicolas,  Morten , Kasper og Mikkel

JUBIII - det er snart ferie...
Det er sommer, der er sol og det er snart ferie. I ugerne 28, 29 og 
30 holdes der ferie. Vi håber alle vil nyde det - og så glæder vi os til 
at ses igen på den anden side af ferien.
Billedet ser lidt kunstigt ud - men Thomas og Morten står rent faktisk 
midt ude på marken i fuld højde (Kasper var fotograf på turen).

Vi ønsker alle en god sommerferie!

PULLED ”HVAD FOR NOGET”?
Det kreative køkken på Medie var særdeles 
kreative, da de kom på idéen at lave Pulled 
Banan – ja, Pulled Banan! Man ville aldrig 
gætte på, at det var lavet af bananskræl - 
det smagte fantastisk - prøv det!
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Hvor er det dejligt at komme til et 
arrangement hvor alle aldersgrup-
per er repræsenteret! Store, små 
unge og gamle – alle kommer for 
at  hygge sig sammen familie og 
venner og nyder at blive under-
holdt med god musik. Der var no-
get for enhver smag – alt fra Se-
niororkester, Bigband, MGP-show, 
rock, pop og soul m.m.

PGUs Medielinje var på pladsen 
lørdag eftermiddag. Vi fik lavet en 
lille reportagefilm og taget nogle 
billeder – men der var også tid til 
hygge og en enkelt fadøl 

PGU bliver rost for deres indsats 
som sponsor – både gartneriet, træ 
og medie yder stor hjælp, hvilket 
bestyrelsen af festivalen er uhyre 
taknemlige for. Det var også sjovt 
at gå rundt på pladsen og få øje på 
alle de elementer, som planter, 
borde, bænke, skilte og reklamer 
som PGU havde bidraget med at 
levere/lave.

Glade mennesker på festival!
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Fly
ven

de træværksted

Der blev også fortalt om  dagligdagen 
på flyvestationen,  og  de unge fik et 
snert af følelsen om, hvordan det er 
at være pilot. De fik nemlig lov til at 
sidde i cockpittet på de gamle 
Draken-jagerfly.

Hvis man ønsker at blive til ”rigtige” 
jagerpiloter med luft under vingerne,  
er det lidt af et nåleøje, man skal 
igennem.
 
Ud af 800 ansøgere til jagerpilot-
uddannelsen på Karup Flyvestation 
bliver kun 24 udvalgt, og kun 12 fuld-
fører uddannelsen som afsluttes i USA.
 Herefter forpligtiger man sig til at 
gøre tjeneste i det danske flyvevåben i 
12 år.

Det  koster nemlig  militæret 28 mil-
lioner kroner at uddanne en jagerpilot. 
Turen sluttede af med middag hos 
burgerkæden Carls JR. 
Træværkstedet  var meget begejstret 
for turen.

Træværkstedet var i maj måned på tur 
til Karup Flyvestation. Her så de blandt 
andet de gamle Draken-fly som i sin tid 
blev afløst af F-16 jagerne i det danske 
flyvevåben, samt helikoptere, missiler, 
brandbiler og meget mere.
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PGUer UNDER
LUPPEN :-)

Mikkel Bendtsen Ibsen

Fødselsdag: 19.maj:2000

Nimtofte: 17 baunvej

Stjernetegn: Tyr

Kæledyr: Hund

Hobby/interesser: 

Jeg spille CS:GO, Paladins, PC buildng simulator, Minecraft

Yndlingsdyr/hadedyr: Kamæleon/myg og fluer

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Mango/pære

Yndlingssport/hadesport: Tennis/fodbold

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:  

Gaming setup, hurtigt internet, god gaming stol 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?: VR setup, købe Steamspil

Hvis jeg var et dyr, ville jeg være...?: En rød glente

Din største oplevelse: Klintebjerg festival - en fed oplevelse hvert år

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

Skrevet af Mikkel
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b Lavet af Nicolas

Til 6 personer:
12 Bananer
1 Pakke fuldkorns wraps
1 Lille spiskålhovede
4 Store gulerødder
1 Soya cuisine
1 tex-mix medium spice 
salsa
1 dl soya sauce
1 Citron

Krydderier:
1 tsk hvidløgspulver
1 tsk løgpulver (evt tilføj 
hakkede alm, løg)
1 spsk Origano

Ingredienser

Pulled bananskræl & coleslaw

Den rene skræl strimles med en 
gaffel,og skæres i Ca. 3 cm stykket

Bananskrællen skrabes fri for 
bananrester med en ske

Bananerne skylles grundigt og 
skrælles

Krydderierne undtagen 
oreganoen blandes i strimlerne

Blaningen sættes til side og 
for at trække 5-10 min

Banan strimlerne svitses ved 
middel varme i en gryde med soya 
sauce. Der tilføres løbende soya 
sauce så det ikke brænder på. 

Stegetid: ca. 20 min.

Bon appétit. 
Amigo.

Til sidst blandes tex-mix salsaen i 
gryden med bananstrimlerne

I mens strimlerne simrer færdig 
skylles spidskålen og skæres i 

mindre stykker

Gulerødderne skylles og renses

Soya dressingen hældes over
coleslawen.

Manuen stilles an til selvbetjening.
hvis man er flabet har man lavet 
en banankage til desert af selve 

bananerne :)

Gulerødderne skæres i strimler 
med en skrallekniv eller en oste-

høvl

Spidskålen og gulerøderne bland-
es i en skål

Soya cuisinen hældes i en skål og 
blanders med oregano & saften fra 

1 citron.

Wrapsene sættes på en tallerken 
og dækkes med sølvpapir varmes i 
ovnen ved 200 grader i ca. 5 min.
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Mange af bofælles-
skaberne har været 
på husture. 
Stationsvej har 
sendt redaktionen disse billeder. 
De havde en fantastisk tur til Åbenrå. 
De besøgte bl.a. Danfoss i Sønderborg.

Hornbjergvej har købt nonfood ind i Harald 
Nyborg, For pokker meget man får for 
pengene - incl myggenet til huset.

Kunderne skulle da lige nyde godt af at kantine Tina har spist ude hele sin ferie.
Mads var med til at lave tyrkiske fladbrød, inspireret fra Tyrkiet.

Gartneriets marker står i fuldt 
flor og overalt bugner det af friske 
grøntsager, blomster og krydderurt-
er.

Nasser får lige lidt massage 
af Kim, skuldrene og nakken 
bliver ømme af hårdt slibe 
arbejde.

Nu er værelserne på vandre
hjemmet klar til det store som
mer boom af gæster. Personalet 
og Træværkstedet har arbejdet 
hårdt på at få malet og indrettet 
med nye senge.

I maj måned var et hold 
af drenge af sted til race i 
Århus – de havde en hyg-
gelig tur.



Gør dine adgangskoder sikre med en password manager

Der er mange besværlige råd, der kan 
gøre dine login-oplysninger sikre. Men 
med en password manager behøver du 
kun at huske ét kodeord, og så er dine 
koder mere sikre end nogensinde før.

Du skal veksle imellem store og små tegn, du 
skal have andre tegn end bogstaver, og så må du 
aldrig genbruge dit kodeord. 

Det er blot nogle af de mange vigtige råd til, 
hvordan du skal forme dit kodeord. Og disse råd 
er der egentlig intet galt i; de gør dine kodeord 
så sikre, som de kan være, når du ellers selv skal 
huske dem.

Hvis du begynder at bruge en password man-
ager, kan du gøre din hverdag meget nemmere 
og mere sikker. I stedet for at skulle huske 20 
forskellige koder for at holde dig sikker, skal du 
nu kun huske én kode, og så husker din pass-
word manager resten for dig.

Phishing er den største synder, når det handler 
om at stjæle dine data. Det viser en ny undersø-
gelse lavet af Google. 

Phishing er, når hackere udgiver sig for at 
være en troværdig hjemmeside som fx  Face-
book, Google, og forsøger at franarre dig dine 
oplysninger - det kan være dine kreditkort-
oplysninger, netbankoplysninger eller adgang-
skoder. 

Også dette problem kan løses med en password 
manager. Hvis en password manager husker dine 
kodeord for dig, skal du ikke bekymre dig om at 
komme til at skrive dem på en falsk side. 

Password manageren vil nemlig kun sætte dine 
oplysninger ind, hvis du befinder dig på den ægte 
side.

En password manager 
forhindrer phishing

Sådan får du en 
password manager

Der er mange password managers at vælge imel-
lem. Selv bruger jeg LastPass som findes som en 
browserudvidelse til 
Chrome, Firefox, IE, Safari, Edge, Maxthon, Op-
era, og som app til Windows, Mac, iOS, Android, 
Linux, Chrome OS, Windows Phone, watchOS.

LastPass beskytter dine oplysninger med en 
stærk kryptering, så du behøver ikke at være 
bange for, at dine data er i fare. Det eneste, du 
skal huske, er dit eget kodeord – mister du det, 
mister du alle dine andre koder.

Lastpass er den bedste gratis password manager 
på markedet lige nu og den kan stærkt anbefales.

Skrevet af Peter Skovbjerg Jensen 
fra komputer.dk
Redigeret af Nikolaj Jakobsen
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Så er vi der igen. Vækkeuret ringer, men dynen føles bare så tung. Da du endelig får taget 
dig sammen til at rejse dig fra sengen og trække mørklægningsgardinet tilside, er det ene-
ste du ser en grå himmel. Kalenderen siger mandag den 27 maj. Bare en triviel og kedelig 
arbejdsdag som alle de andre.  
Men før du ligger dig i forsterstilling, og fordømmer dit liv skal du vide at der er noget, som 
kan gøre arbejdet lidt sjovere.. 

Gør arbejdsdagen rarere!

Løs dine kontroverser og konflikter
Sammenspillet mellem mennesker er ikke altid 
guld og grønne skove. Nogle gange sker der 
misforståelser og kontroverser på arbejdsplad-
sen (eller i hjemmet). 
Du har måske fået en arbejdsopgave, som du 
har misforstået, eller også er smalltalken med 
kollegaen gået skævt. I stedet for blot at tage 
en kost og feje hændelsen under gulvtæppet, er 
det bedre at ’blive i konflikten frem for at flygte’ 
fortæller konfliktcoach Lars Mogensen.  
”Det vigtigste for os, er at vinde og blive ”over-
hund”. Så efter tre sætninger glemmer vi, hvad 
vi startede med at skændes om” forklarer han i 
en artikel fra Femina, som man kan så på  
psykolog Emilie Jahnie Sigårds hjemmeside
Stop i stedet op og prøv at se tingene  
udefra. Tag udgangspunkt i hvad du selv føler 
og kommuniker med din modpart på denne 
måde. F.eks. ved at sige: ”jeg bliver ked af det, 
fordi jeg føler...”

Fritid er der, hvor man har tid til sig selv, og  du 
kan fylde den med ting, du kan lide. Hvis du 
laver hyggelige fritidsaktiviteter, kan det også 
påvirke dit arbejdshumør positivt. 
Så har du jo noget at glæde dig til.

Glæd dig til noget - i fritiden. 
Vi kommer vist ikke uden om, at mange  
mennesker sætter meget stor pris på den tid, 
hvor de rent faktisk har fri!. Det er der ikke no-
get at sige til.

Glæden ved at glæde sig til noget bestemt kan 
altså også smitte af tilgangen til arbejdet, du 
skal inden. 
Fyld fritiden med ting, som gør dig glad og prøv 
at nyde arbejdstiden inden, mens du går og 
glæder dig.

Hold bolden på din egen banehalvdel. På den 
måde signalerer du overskud, ved at vise at du 
har selvindsigt og ved, hvad du står for! 

Det er ikke mindst vigtigt med humor på  
arbejdspladsen. Det gør, at men kan gå gladere 
på arbejde.
Udover de førnævnte forskellige tøjtraditioner er 
det godt bare at have det sjovt i det hele taget. 
Så grin, fortæl jokes eller del en sjov oplevelse, 
og lyt til andre, der gør det samme. 

  

Men selv om et job er som en liste af forpligtel-
ser, kan man, til en hvis grad, gøre det lidt hele 
mere festligt og farverigt. I en episode i P1s 
radioprogram Kejser, snakker vært Anne Kejser 
med kvinden Julie Lahme, om hvordan man kan 
gøre hverdagen sjovere.  

Der er nok noget inspiration at hente i Julias 
eksempel på et hverdags-pift. 
Hvis man ikke vil have glimmertøj på, kan man 
måske aftale, at man tager tøj på i en bestemt 
farve - eller stil på en bestemt ugedag. Så  
kunne der måske være en tyrkis torsdag, en 
funki fredag, eller noget helt tredje.  

Hvem ved. Måske er det mandag, der bliver din 
ynglings ugedag, fordi at du kan gå og se frem 
til læseklubben om aftenen. 

Julia fortalte, at hun godt kunne lide onsda-
ge. På hendes arbejdsplads var det blevet til 
’glimmeronsdage’. Man havde nemlig lavet en 
tradition med at tage noget tøj med glimmer på 
denne dag. ”Så har vi glimmer på enten negle, 
jakker og strømper,” sagde Julia i programmet.  

Dyrk dit kollegiale sammenhold
Mennesket er et flokdyr og dette gælder også 
på arbejdet og har brug for et fællesskab. 

Derfor er det vigtigt at have nogle gode kolleger, 
som du kan snakke med om løst og fast.

Klæd dig glad på til arbejdet 
”Vi har kun det sjov (på arbejdet), vi selv laver” 
er der et ordsprog, der siger. Og der er nok 
noget om snakke
Et af de steder man kan komme til at sidde fast 
i et gråt og kedeligt mood, er netop på arbejds-
pladsen.

I kan også have en tradition med at tage en 
fyraftens snack i ny og næ efter arbejdet, og 
dyrke hinandens selskab på denne måde. Det 
gode kollegaelle sammenhold er altså godt for 
dit eget velvære, derudover viser forskning, at 
en god kollegagruppe også med til at øge effek-
tiviteten på jobbet. 
Dette er altså en win-win situation. 

”Vi har kun det  
sjov (på arbejdet),  

vi selv laver”
Skavet af Kirstine
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Nyheder 

Efter årevis i udlandet: Mads Mikkelsen 
vender hjem til hovedrolle i ny dansk film
Den danske filmstjerne spiller med i Thomas Vinter-
bergs kommende film.

Danske campingpladser nød godt 
af solrig påske
Der er udsigt til rekord i antallet af overnatninger 
på danske campingpladser, hoteller og feriecentre 
i 2019
Den største fremgang kommer fra danskere, der har sovet 
på hotel.
Det er campingpladserne vest for Storebælt, som har nydt 
godt af, at flere turister er svinget forbi med campingvog-
nen eller har slået teltet op.
Fremgangen hænger ifølge Danmarks Statistik blandt 
andet sammen med, at april var den mest solrige, der 
nogensinde er målt.
April bød ifølge DMI på 274 solskinstimer, og dermed 
blev den hidtidige rekord fra 2009 slået med to timer.
Samtidig var der stort set ingen regn gennem det meste af 
april før den sidste weekend i måneden.

Dansk storke-’mirakel’: Ikke set 
siden 1963
De danske fans af storkene klapper i deres hænder 
disse dage. I Lemvig kommune er der nemlig født 
unger for første gang siden 1963

Der er gode nyheder, hvis du er naturelsker i Danmark.

Det nyeste storkepar i Vestjylland - og Danmark generelt, 
kan nemlig fejre, at de er blevet forældre.

I reden i Bækmarksbro er der fundet unger, som eksperter 
fra storkene.dk mener vil være flyveklar allerede i august.

Og den gode nyhed er den første af sin slags siden 1963, 
derfor omtaler Mogens Lange Petersen det da også som 
noget nær et mirakel.

‘Der er nærmest tale om et mindre mirakel, at der er nu er 
storkeunger på denne egn. Reden befinder sig nemlig flere 
hundrede kilometer fra nærmeste beboede storkerede og 
langt fra de større kolonier af storke, der findes i Sydsles-
vig’, lyder det fra eksperten i storke til storkene.dk.

Storkeparret Kjeld og Yvonne bliver da også spået gode 
chancer som forældre til de nyfødte.

Det er ikke meget, vi har set til Mads Mikkelsen på den 
danske filmscene de seneste år.

I stedet har vi måttet opleve ham i store udenlandske 
produktioner som tv-serien ‘Hannibal’, superheltefilmen 
‘Doctor Strange’ og Netflix-hittet ‘Polar’.

Men nu vender den danske filmstjerne hjem igen, oplyser 
Zentropa og Nordisk Film.

Det sker i Thomas Vinterbergs kommende film ‘Druk’, 
hvor Mads Mikkelsen spiller gymnasielæreren Martin.

Han er gået lidt sur i livet, og det smitter af på hans arbej-
de. Derfor kaster han sig ud i et dristigt eksperiment, hvor 
han sammen med nogle kolleger krydrer hverdagen med 
en konstant alkoholpromille i blodet.

Hvis Churchill vandt 2. verdenskrig i en tåge af spiritus, 
hvad kan alkoholen så ikke gøre for dem og deres elever, 
lyder deres risikable motto.

Skrevet af Kirstine

Kort om drivhusgasser
Drivhusgasser er gasser i atmosfæren, der kan optage de varmestråler, som jorden udsender. Efter optagel-
sen af gasserne bliver strålerne sendt tilbage til jorden igen. Dette kaldes reflekterende stråler. Udover disse 
reflekterende varmestråler modtager jorden desuden varme fra solens stråler. 
Drivhusgasser giver altså, sammen med solen, varme, og det er det, der gør, at der er mulighed for liv på 
denne planet. 
Gasserne gør at gennemsnitstemperaturen på jorden ligger på 15 grader.  Hvis de ikke havde været der, havde 
vi haft en temperatur på -19 grader, hvilket jo havde været alt for koldt. Derfor er drivhusgasser i bund og 
grund en naturlig ting, og de er blevet udledt(frigivet) længe før, vi mennesker så dagens lys.
Menneskets levemåde og overforbrug af drivhusgasserne har dog skabt problemer for en naturlig cyklus. Det-
te betyder, at der i dag er fare for, at der kommer for mange af drivhusgassernes reflekterende varmestråler i 
atmosfæren, så jorden, i sidste ende, bliver for varm til leve på.

Vi mennesker udleder drivhusgasser dagligt. Specielt 
når vi bruger strøm til, eksempelvis, vores compute-
re, tv, tablets og lamper. Derudover er vi også med til 
øge brugen af drivhusgas, når vi køber dagligvarer, 
som mad, sodavand og slik. 
Det bliver nemlig udledt drivhusgasser når man pro-
ducere disse ting, og ikke mindst når du skaffer dig af 
med emballagen/indpakningen fra dem.

4 forskellige drivhusgasarter
- Og hvordan de bliver udledt af mennesker

Kuldioxid(CO2)- Udledes f.eks. når vi slagter køer 
til produktion af oksekød.

Methan(CH4) -  Udledes f.eks. når vi brænder kul 
og olie af, for at lave strøm

Kvælstofoxider - Udledes f.eks. når naturen skal 
nedbrøde kunstgødning fra vores landbrug. 

Disse 3 drivhusgasser er naturligt på jorden. 

Halocarbener - er derimod en menneskeskabt  
drivhusgas som, blandt andet, findes i rengørings-
midler og bruges til isolering af huse.  

Menneskers udledning af drivhusgasser

Drivhusgassens eksistens og udvikling 

Hvis man udleder meget drivhusgas 
bliver jorden for varm

Hele jorden vil blive påvirket, hvis den bliver 
varmere. Isen på Antarktis vil smelte, hvilket vil 
resultere i at vandet stiger og medfører 
større risiko for oversvømmel-
ser visse steder. Samtidig vil 
jordens tørre steder tørre 
endnu mere ud. For 
meget vand eller 
tørke er skadeligt 
for både dyr, 
planter og 
mennesker.  

Skrevet af Kasper
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Tema 9/11

9/11 koster stadig folk livet: TV-vært 
langer ud efter amerikanske politikere

Jon Stewart beskylder de amerikanske politikere 
for at ignorere ofrene for 11. september.
Ifølge ABC News koster angrebene på Manhattan den dag 
i dag årligt flere ofre end noget andet blandt New Yorks 
politibetjente.

De nedstyrtede bygninger medførte nemlig en enorm 
mængde giftige stoffer nær brændpunkterne i det sydlige 
Manhattan, og så sent som sidste år døde 15 politifolk 
som følge deraf.

Jon Stewart, der er tidligere vært på tv-programmet The 
Daily Show, har i adskillige år kæmpet for at få hjælp til 
ofrene, der lever med konsekvenserne af angrebene 11. 

september. Herunder de mange såkaldte first responders, 
som har oplevet voldsomme helbredsmæssige konsekven-
ser som følge af deres redningsarbejde.

Jon Stewart, var blandt de fremmødte ved en høring i 
justitsudvalget i Repræsentanternes Hus tidligere i år.

Her var mange ofre mødt frem, mens adskillige kongres-
medlemmer udeblev.

- Bag mig er et lokale fyldt med first responders fra 11. 
september, og foran mig er der en næsten tom kongres, 
lød det fra Stewart, der kaldte det “en utrolig metafor” for 
kampen for at få lægehjælp og støtte til ofrene.

- Skammeligt, lød opsangen fra den tidligere tv-vært i en 
følelsesladet monolog.

- Det er en pinlighed for landet, og det er en skamplet på 
denne institution. De af jer, der ikke er her, bør skamme 
jer, men det gør I ikke. For ansvarlighed synes ikke at 
være noget, der forekommer i dette kammer, sagde han.

I 2015 afsatte Kongressen 48 milliarder kroner til ofrene 
frem til udgangen af 2020, men tidligere i år viste det sig, 
at pengene næsten var opbrugt.

Mere end 20.000 personer har nemlig fået konstateret 
eller mistet livet som følge af kræft, vejrtrækningspro-
blemer eller lignende følger af 11. september, skriver The 
Guardian.

Derfor besluttede man at skære den økonomiske støtte til 
under det halve.

Og det giver Jon Stewart ikke meget for.

- De her mennesker gjorde deres job. De gjorde det med 
mod. Med ynde. Ihærdighed. Ydmyghed. 18 år senere - 
skal I gøre jeres, sagde han til stående ovationer fra salen.

Den såkaldte “First Responder lov” betyder, at perso-
ner, der hjalp med blandt andet bjærgningsarbejdet ved 
Ground Zero har ret til udvidet lægehjælp eller 
økonomisk kompensation.

Må de Faldende hvile i fred

Selv om det efterhånden snart er 18 år siden, at 
USA blev ramt af de omfattende og skelsættende 
11.september-angreb, så kræver terroranslaget 
stadig menneskeliv.

Ruinerne efter World Trade Center

Tema 9/11

Sergent Joe Jung, enhedens læge og snigskytte, blev kastet 
af sin hest, brækkede  ryggen men fortsatte med missio-
nen. “Jeg ville ikke tillade mig at være det svage led,” sagde 
Jung. “Det ligger ikke til  min natur, 
Bowers bar et stykke af World Trade Center under hele 
missionen og måneder senere, begravede han det med 
fuld militær æresbevisning hos Mazar-e-Sharif.
Enhedens heste blev trænet af de nordlige alliance til at 
løbe mod skud. Alliancens styrker mod Taliban minde-
de meget om dem for århundreder siden, men krigerne 
brugte AK-47ere i stedet for sabler.
Sgt. Bart Deckers enhed brugte laserstyrede airstrikes til at 
støtte alliancen. Abdul Rashid Dostum, leder af alliancen, 
henviste til en af de kvindelige navigatører på et AC-130-
gunship, der yder tæt luftstøtte som “Angel of Death.”

Elite-tropperne var der for at forbinde og rådgive de  
nordlige alliance, der havde kæmpet for Taliban-regerin-
gen siden 1996. Det var lige i tide. Den 9. september 
2001 myrdede al-Qaida Ahmad Shah Massoud, mod-
standsmanden, der førte krige mod Sovjetunionen og 
senere talebanerne (Massoud forsøgte endda at advare 
vestlige ledere om angrebene på 9/11). Han afviste Tali-
bans strenge fortolkning af islam og var den kompetente 
politiske og militære leder af den nordlige alliance. Da 
amerikanerne ankom, var Alliancens krigere klar til at 
hævne Massoud. Den eneste måde at komme rundt om i 
landet var på hesteryg.

For nogle af de amerikanske soldater var det deres første 
gang på en hest. “Det var som at ride en bobcat,” sagde en 
af mændene, Max Bowers til CNN.

Efter terrorangrebene den 11. september 2001 krævede 
USA udlevering af Osama bin Laden fra Taliban, derefter 
den anerkendte regering i Afghanistan. Da talebanerne 
ikke ville udlevere ham, gik det amerikanske militær i 
aktion. 

De officielle kamphandlinger startede den 7. oktober 2001 
i form af luftangreb og Tomahawk missiler mod mistænk-
te al Qaida træningslejre nær Kandahar,  
Kabul og Herat. Den 16. november meddelte forsvarsmi-
nister Donald Rumsfeld: “Vi har haft et begrænset antal 
amerikanske styrker på jorden i ugevis.”

Han talte om hestesoldaterne, amerikanske specialstyrker, 
der forsøgte at sikre det nordlige Afghanistan sammen 
med den afghanske nordlige alliance.

 Specialstyrkerne   der 
hævnede 9/11 på hesteryg

Under slaget ved Mazar-e-Sharif behandlede Jung tale-
banske krigere. Specialstyrkerne lader en gå, så han kan 
fortælle andre Taliban-krigere, at han blev behandlet 
menneskeligt, med håb om at det ville de også være. Dette 
førte til masse overgivelse efter kampen. Efter Mazar-e 
Sharif hørte Jung en ulige accent blandt de sårede i en 
fængselslejr.
Denne stemme kom fra John Walker Lindh, den beryg-
tede “amerikanske Taliban”. Talibanerne rejste sig imod 
deres tilfangetagere i Mazar-e Sharif og dræbte CIA-ope-
ratøren Mike Spann.
Det tog to måneder for de allierede styrker at besejre Tali-
ban-regeringen.
Billedhuggeren Douwe Blumberg fra Kentucky lavede et 
monument af hestsoldaterne i sit studie i 2011 til ære for 
alle de amerikanske specialstyrker. Statuen,  the American 
Response Monument,står nu på World Trade Center på 
Ground Zero i New York.
Der er også lavet en film om dem som hedder 12 strong.Redigeret af Kasper



Fed fodbolddag i Nordjylland
Der var store forhåbninger  til PGU’s
fodboldhold, der i år deltog i PMU’s
fodboldturnering i Sindal.
Der blev tacklet igennem i de to kampe PGU skulle 
spille i den indledende runde, men trods stor en-
tusiasme blandt spillerne udeblev det sidste held. 
PGU blev besejret 0-3 i begge kampe.  Dermed 
var turneringen slut for PGU, der ved frokosttid 
kunne sætte kursen mod Djursland igen.
Mads Matthiesen var i anden kamp ellers tæt på 
at bringe PGU på måltavlen, men selv om han 

“ramte bolden lige i røven” i bedste FaxeJen-
sen-stil,  passerede  bolden få meter på en forkerte 
side af højre målstolpe. Havde den bold været 
inden for målrammen havde målmanden ikke haft 
en chance, da han var trukket for langt til venstre 
side.
Inden kampene var der ellers store forventninger til 
holdet fra de medrejsende PGhUligans:
- Jeg tror de går hele vejen. De er skide gode og 
de øvet sig ret meget, lød det fra Stefan, der var 
rejst med resten af holdet til Sindal. 

Lavet af Nicolas

Find 10 fejl
Orginal

Hvilke ting hører ikke til eller mangler???
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