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     Indhold

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?

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 i den 
vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)

Maj udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Sannie, Nikolaj, Nicolas, 
Mikkel, Amar.

Danmark åbner 
stille op igen...

Alle virksomheder, skoler og andre institutioner, der ikke var 
strengt nødvendige, lukkede ned  -  folk blev sendt hjem fra 
arbejde, skole osv. 
Det handlede om at så få så muligt blev smittet, så landets 
hospitaler kunne følge med. Operationen lykkedes – i hvert 
fald i første omgang. 
Det er langt fra alt, der er åbent igen. Vi skal stadig passe på 
– holde afstand, vaske og spritte hænder, så sundhedsvæsnet 
fortsat kan følge med. 
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Vandet vittighed!
På Søfarts og fiskerimuseet kan man røre 
ved fisk i et akvarium. Marie synes det er 
lidt synd for dem. Sannie svarer, at det er 
de jo van(d)t til - ha, ha, ha....

Hvad gør fiskene  
egentligt??
 
Kirsten undrer sig  
over at der ikke  
er et fisketoilet  
i akvariet???

Oliver går flere gange og 
dufter til sit lange hår. 
Efter lidt tid kommer 
han med bemærkningen: 
”jeg synes det er helt 
fantastisk, at håret  
lugter af saltkaramel 
med lakridssovs”...
WHAAAT, tænker vi an-
dre, hvad er det lige for 
en shampoo du bruger?

Rejse langt på reje-kort!
Oliver synes det er underligt  
at det hedder rejsekort,  
når man kan rejse langt  
med det...

Pisse- 
irriterende...
Marie: Du er en pessi-
mist, Oliver
Oliver: Er det ikke en, 
der pisser hele tiden?

Godt or not????
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Kølsskabs ryger!
Oliver: Hvis Jette var et køleskab, så var 
smøgerne magneten....

Da statsminister 
Mette Frederiksen  
den 11. marts lukkede 
landet ned, kom det 
som et chok for 
mange. En virus som blot få uger tidligere 
havde været noget der ”nok kun skete i Kina” 
havde spredt sig til hele verden inklusiv vores 
lille smørhul.

Smørklattens vittigheder er opfanget og  
nedskrevet af Marie på Borupvejs hustur!

Indhold 2

Smørklatten 3

STU Reception 4-5

Danmark åbner op 6-7

Hvad Samler du på? 8-9

Opskrift 10-11

Opslagtavle 12-13

Besøg hos Kirstine 14-15

Drømmetydning 16

Corona kedsomhed 17

PGUer under luppen 18-19

Tech nyt 20-21

Kom til forårssalg 22

Opgaver 23

2



Den 26. februar var det Isabellas tur til at blive fejret 
med STU-reception, hvor der vanen tro var tale fra 
forstanderen,  en flot rød rose, kage-  og grøntbord 
samt hyggeligt samvær med PGU-personale, elever og 
indbudte gæster. Isabella havde fået den flotte STU-hue 
på i dagens anledning, og man må sige at den virkelig 
klædte hende. 

Hun har gennem mere en tre år arbejdet flot for at 
komme et trin op ad PGU-stien, og det var nogle 
velfortjente og kærlige ord hun fik med på vejen af 
forstander Birgit.

Birgit var blandt andet inde på Isabellas spillelidenskab, 
når det gælder brætspil, hendes passion for at lave 
brevsprækker med traktor og hendes værelse, som til 
tider kan ligne Bilkas Centrallager efter en storm.

I den mere seriøse ende fremhævede Birgit Isabellas 
store omsorgsfuldhed for andre og hendes praktikker, 
hvor arbejdsgiverne har været rigtig glade for Isabella.

Desværre var PGU’s spillemand Jesper blevet forhindret 
i at akkompagnere på guitaren til den traditionsrige 
fællessang ”Livstræet” og de to reservespillemænd, 
Thomas og Klaus, havde glemt akkorderne. 

Så fællessangen blev fremført uden musikalsk støtte fra 
den gamle westernguitar på Medielinjen. Men det gik 
nu fint fint alligevel...

Vi ønsker o
gså Mads 

till
ykke m

ed STU’en

Så blev Isabella flyvefærdig

Opsætning: Nicolas
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Børnehave og vuggestuer og de mindste klasser i folkeskolen åbnede  som nogen af de første op igen efter 
påsken. Hvornår de ældste elever kan vende tilbage til skolebenken, står forløblig hen i det uvisse. Der er 
dog politisk press på regeringen, om at få skolen åbnet igen for de ældre årgange i folkeskolen...

Corona: Danmark åbner op 
- men vi skal stadig passe på…

Efter over en måned, hvor de fleste skoler, institutioner, storcentre m.m. 
har været lukket og de fleste offentlige ansatte har været sendt hjem, er 
Danmark ligeså stille begyndt at åbne op igen efter påskeferien. 

Det er lykkedes at begrænse smitten med corona-virus i Danmark, fordi danskerne har overholdt 
sundhedsmyndighedernes råd om at f.eks holde afstand, hyppig håndvask og spritning af hænder,  
samt så vidt muligt at holde sig hjemme. Det har betydet at smitten i Danmark er kommet så langt  
ned, at der er god kapacitet på landets hospitaler. Det er en forudsætning for, at man kan hjælpe, dem 
der bliver alvorligt syge af virussen.

Derfor skal vi stadig holde afstand til 
hinanden – så vidt muligt minimum 2 meter 
– samt sørge for at have en god hygiejne – ikke 
mindst håndhygiejne.

Den 10. maj præsenterer regeringen med 
statsminister Mette Frederiksen, hvordan Dan-
mark skal åbne yderligere op. Indtil da er der 
stadig en lang række ting der er lukket.

Det lumske ved Corona-virus er, at nogle bliver 
meget syge og i værste fald kan dø af sygdom-
men, som  kaldes Covid-19, mens andre næsten 
ingen symptomer får.  Man kan altså blive smittet 
af en, der ingen symptomer har på sygdommen. 
Det er især de ældre og folk med en kronisk
sygdom, som er i risiko for at blive alvorligt syge. 
Og det gælder stadig.  
Medielinjen var ude at lave en billedreportage for 
at tage pulsen på corona i lokalsamfundet. 

Fitness centre har holdt lukket siden 12. marts 2020, 
Her er vi ved “Easyfit” i Skødstrup. Det er stadig uvidst 
om lukningen fortsætter efter den 10. maj når 2. fase 
af genåbningen går i gang...

Der er lukket og slukket på Hornslet bibliotek, men det er 
sansynligt at landets biblioteker åbner op efter den 10. maj.

Møde på hovedegaden i Hornslet. Det er fortsat vigtigt 
at man holder afstand på mindst 2 meter.

Opsætning: Nicolas
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Hvad samler du på? 
Jeg samler på Funko POP Figurer. 
De fleste af mine figurer stammer fra et 
gammelt computerspil, 
Castlevania fra 1986.

Hvordan kom du i gang med 
at samle på dem?
Jeg synes de er sjove og flotte og så begyndte jeg at samle på dem for lidt over 1 år siden. Og så 
kan man få alt muligt forskelligt som nøgleringe, figurer lavet i stof/puder og dukker i forskellige 
størrelser og priser.
 
Hvad er det sjove ved at samle på dem?
Jeg kan bare godt lide dem og jeg ved at de måske stiger i værdi. Der findes rigtigt mange forskel-
lige - flere tusinde med figurer fra alle mulige serier, spil man kan forstille sig. Nogle af de gamle 
figurer er mange flere penge værd i dag fordi de er svære at få fat i - nogle koster måske 600 kr.

Samler du på andre ting?
Jeg samler også på kostumer og jeg har udklædning som nogle af de samme figurer. Jeg har vist 
8 forskellige kostumer. Jeg bruger den til Cosplay og hvis jeg bare gerne vil klæde mig ud.

Hvor mange figurer har du?
Indtil videre har jeg dem du kan se på billedet.  
Den første jeg fik var ”LEVI” figuren. Jeg har jo ikke samlet så længe men jeg vil gerne have flere 
med tiden.

Hvordan bruger du din samling? 
Jeg har dem bare til at stå til pynt i deres originalindpakningen på mit værelse - så kan jeg altid 
kigge på dem.

FAKTA:
Funko historie begyndte i 1998, da Mike 
Becker grundlagde det lille firma med en 
nostalgi-tema bobblehead-linje kaldet 
Wacky Wobblers. Den første vare, virk-
somheden producerede, var Big Boy bob-
blehead. Med tiden blev dette engang lille 
firma en enorm besættelse af samlere og 
popkulturentusiaster over hele verden. Iføl-
ge den officielle Funko-app er der nu 8366 
forskellige figurer. 

Amar, hvor hun er klædt ud som LEVI 
figuren fra Castlevania.

Vi har snakket med Amar 
som arbejder på Medie
linjen og bor på Nyvej 
om, hvad det er hun  
samler på og hvorfor... 

Her er Amars samling 
som den er opstillet på 
hendes værelse.
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Til 6. Personer

1 pose jasmin ris
1 pose gulerødder
1 hvidløg
Chillisovs
1-2 agurker
1-2 dåser tun i vand
1 glas syltede ingefær
5 advokado
Mayonnaise
1 salat hoved
Sushi Tang

Tilbehør: 
Soya sovs

HUSK: Plastik handsker og 
husholdningsfilm

Ingredienser

Put vand i en gryde. Følg anvis-
ningen på rispakken - det skal 
være jasmin ris.

Skru ned for blusset når risene 
koger, sæt låg på og rør rundt 
en gang imellem så risene ikke 
sætter sig fast i bunden.

Forbered alle grøntsager i små 
skiver til senere brug i sushi- 
sandwich. Skyld salat og skær 
det i små stykker.

Skræl advokado og skær dem i 
tynde skiver.

Lav eventuelt guacamole. Tag 
en skål og skræl 2 advokado i 
skålen 

Kom 2 fed hvidløg, lidt citron. 
Mas det godt sammen med en 
gaffel.

Skræl og riv 5 gulerødder i en 
skål.

Bland ca. 3 spise skefulde 
mayonnaise i og kom en smule 
salt i.

Hel en dåse tun ud i en skål og 
kom lidt mayonnaise i.

Kom chillisovs i efter smag og 
rør blandingen rundt med en 
ske. Nu er alt fyldet klart til at 
starte med at lave sandwich.

Læg et stykke husholdningsfilm 
ud på bordet - lav gerne flere 
samtidig. Derefter ligges et 
stykke tang ovenpå.

Tag plastik handsker på. Start 
altid med en klump ris nederst.
Dernæst lidt salat. Så kommes 
tunblanding/gulerodsblanding/ 
advokado - max. 2 slags fyld.

Derefter et par skiver advoka-
do.

Kom agurk og lidt ingefær på.

Fold hjørnerne af tangen sam-
men på midten og hold det hele 
samlet med husholdningsfilm.

Læg låg på med en klat ris.

Skær sandwichen over på mid-
ten. Så er der serveret. 

HUSK - Soya som tilbehør er 
prikken over i’et - meget veleg-
net til madpakken.

Sushi- sandwich
Opsætning: Mikkel
Opskrift: Amar



Medie bruger så meget 
tid som muligt udendørs 

i disse tider. Så ukrudt og 

haveopgaver står på pro-

grammet som afveksling 

til skærmarbejdet.
Sjovt billede af heg-
net som ser ud til at stå 

fritsvævende på spidsen - 

men der er dog en mand 

bag trylleriet :-)

På kantinen er der meeeeget stille, så de 
billeder vi viser er ”lidt” gamle. Desværre er 
der stadig Corona-lukket men de håber på 
at åbne igen - helst efter 
den 10. maj. Jesper og  
Marco hjælper i denne tid  
 til på gartneriet mens Pia,  
Tina og Freshta bl.a. gør  
hovedrent i kantinen.

Gartneriet har fuldt gang i  alle forårs-opgaverne både i drivhuse  og på markerne. Der ordnes udearealer så alt fremtræder indbydende og flot. Bl.a. deres lille hyggekrog med bord/bænke foran driv-husene.

Vi byder Louise, som er ansat som kok på Vandrerhjemmet, velkommen i PGU -  vi glæder os til at smage din mad  :-)

På Træværkstedet 
samler de bro- 
elementer og andre 
vedligeholder vores 
bygninger - her er 
det Stationsvej som 
får en tur! 



Til kaffeslapperas i  
Kirstines nye lejlighed

Vores tidligere elev og superskribent,  
Kirstine har nemlig fået lejlighed der.  For at 
fejre det med sine tidligere kollegaer, havde 
hun inviteret på kaffe – eller rettere faglærer 
Jette, havde sammen med resten af Medie
linjen, inviteret sig selv.
Gensynsglæden var stor, da Kirstine har væ
ret meget savnet af os på Medie.  Kirstine viste 
rundt i den store toværelses lejlighed, mens 
kaffevandet blev bragt til kogepunktet.  Den 
medbragte kage gled ligeså stille ned sam
men med kaffen, mens Kirstine fortalte om sit 
nye liv.
Hun  var rigtig glad for at have fået lejlighed, 
men at det også var lidt underligt med al den 
plads. 

Derfor var der allerede planer om at finde 
en mindre lejlighed – måske en 1værelses i 
samme blok. Kirstine synes det tager lidt tid 
at vende sig til at bo alene, når man nu har  
været vnat til bofælleskabet.
Kirstine arbejder for øjeblikket på en café 
som hedder Frida 3 gange om ugen. Ellers 
prøver hun at være aktiv og går bl.a. til kreativ 
skrivning på Kofoed Skole og til engelsk på 
VUC. Og så besøger hun selvfølgelig venner 
(bl.a. tidligere venner fra PGU) og familie når 
hun kan. Vi skulle hilse alle fra Kristine, det 
var rigtigt rart at se hende igen :)

Medielinjen satte en dag i februar kursen på autopiloten imod Høj
bjerg. Den gamle mediebus raslede ved 11tiden ind på parkerings
pladsen ved de gule blokke på Neptunvej.
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Drømmetydning
Thomas: Kommer ned ad Langelandsgade mod Vesterbro Torv i Århus. Kører på en Long John, der nogle 
gange transformerer sig til en Rick Shaw. Foran sidder Marie og Sannie af uransaglige årsager. Efterhånden 
som vi får mere og mere fart på, da det jo går ned ad bakke, opdager jeg at cyklen ikke kan bremse. Jeg 
vælger at lade være med at sige det til mine to passagerer, for ikke at gøre dem urolige. Jeg fløjter og lader 
som om jeg er vildt glad, selv om jeg har følelsen af at være ret bange for, hvordan vi kommer ud af kniben.
Da vi kommer til Vesterbro Torv og bakken er slut, må jeg dreje rundt om torvet for at aftage farten, men  
ender inde midt på torvet, hvor der er en slags julemarked med juletræer. De  fleste af gæsterne er politi-
folk. Jeg  kan mærke, at jeg er bange for at de har opdaget, at jeg kørte for hurtigt på cyklen. Siger til Marie 
og Sannie at de skal skynde sig væk, da en politimand kommer hen til mig. Han vil have at jeg skal trække 
ham i hans pegefinger eller måske er det en snor. Det står hen i det uvisse. Og så husker jeg ikke mere….. 

Tydning af drømmen: At køre i bil (eller andre transportmidler) i drømme er et typisk billede på din  
bevægelse i livet. Drømmen kan også hentyde til, at du ”kører din egen vej” - at du bevidst vælger at stå 
alene med dine mål eller problemer. Drømmer du, at bremserne ikke virker kan det hentyde til, at der er 
for meget fart på i dit liv, at du har alt for travlt, at noget er ude af kontrol – eller at du måske ligefrem er 
stresset? At Sannie og Marie var passagerer hentyder til din feminine side, eller to forskellige sider af dig 
selv. At drømme om politibetjente kan hentyde til skam og skyldfølelse. Føler du dig skyldig, eller at du har 
gjort noget forkert? Det kan også hentyde til en form for autoritet. Måske du føler dig usikker på arbejdet, 
eller hvem/hvad du står for?  
Et julemarked (eller jul generelt i drømme) kan hentyde til familiehygge, glæde og traditioner. Er der noget 
på det punkt, som du savner? Juletræer hentyder til noget i dit liv, som du ikke har lyst til at være vidne til 
eller fortsætte med. Julen symboliserer også nye begyndelser. Har du lige oplevet/prøvet noget nyt, eller er 
der sket forandringer i dit liv, som du har svært ved at forholde dig til? En snor kan hentyde til  
sammenførelse og harmoni. I gamle myter og historier bliver snoren ofte brugt til at finde vej i mørke og  
labyrinter. Har du et problem som du ikke kan løse selv? Eller er du gået i stå med et projekt, og ikke kan 
komme videre?

Skrevet af Marie
Tegning: Amar

1Du kan gå eller løbe en tur alene 
eller sammen med en. Så længe 
der er afstand i mellem jer så er 

det ok. Man kan også bare finde et 
sted hvor i kan sidde udenfor med 
afstand så er der stadig mulighed for 
at i kan bruge tid sammen. Hvis man 
har svært ved at gå en tur uden der 
er et formål kunne men evt begynde 
at spille pokemon go, Harry potter 
wizards unit eller Jurassic world alive 
som er spil man skal gå meget for at 
spille.

2Du kan evt. også bage eller lave 
noget mad. der findes bl.a mas-
sere af opskrifter på nettet med 

lækre ting som man kan bage. Du 
kan endda prøve nogle nye opskrifter 
af.

3 Du kan også ringe eller skrive 
til dine venner, familie eller 
kæreste og høre dem hvordan 

det går og hvad de laver i disse tider. 
Du kan evt også ringe dem op på 
facetime, messenger eller skype eller 
andre ting hvor i kan se hinanden.

4 Du kan også lave noget kreativt. 
Der er simpelthen så mange 
muligheder for at være kreativ 

som f.eks kunne du male, tegne, sy, 
strikke, lave smykker, klippe klistre 
der er uendelige muligheder. Du kan 
bl.a finde en masse kreative ideer på 
youtube, google og pinterest.

5 Du kan gå på youtube. Nogle 
gange når jeg keder mig går jeg 
på youtube og bare søger på alt 

muligt og ser en masse videoer nogle 
gange er det godt at være åben for 
noget nyt og se noget fra nogen man 
normalt ikke har set noget fra.

6 Du kan rydde op eller gøre eks-
tra rent på dit værelse. Jeg ved 
godt det lyder mega kedeligt at 

gøre rent men nogle gange kan det  
 

bare være godt 
at få gjort lidt 
ekstra rent måske 
endda steder hvor 
man normalt ikke får 
gjort så meget rent.

7 Du kan også spille et nyt spil på 
din computer, playstation, mobil, 
ipad eller hvilken enhed eller 

consol du normalt bruger. Jeg ople-
ver tit hvis jeg ikke ved hvad jeg skal 
lave så kan det at dowloade nye spil 
til min mobil så forsvinder kedsomhe-
den hurtigt igen.

8 Se en film eller en serie alene 
eller sammen med nogle fra 
dit hus. Igen så længe man 

holdet afstand kan man godt bruge 
tid sammen. Du kan endda prøve at 
finde en ny film eller serie som du 
normalt ikke vil vælge. Du eller i kan 
blandt andet købe nogle snacks eller 
bestille noget takeaway som i kan 
spise imens for at gøre det ekstra 
hyggeligt.

9 Du kan pleje dig selv. Det kan 
nogle gange være virkelig rart 
at forkæle sig selv især hvis din 

hud er meget tør. Så derfor kunne 
du måske, tage et fodbad, smøre 
creme på huden eller endda lægge 
en ansigts maske, der er mange 
muligheder.

10 Du kunne læse eller lytte til 
en lydbog. Mange nyder at 
læse en god bog med en 

god kop te til. Og hvis man har svært 
ved at læse, eller at konsentrerer sig 
eller man bare ikke gider at læse så 
er det måske bedre med en lydbog.

11.Du kan lære nogle nye 
ting. Hvis man keder sig og 
har massere af tid så kan 

du måske vælge at lære noget nyt 
som f.eks kan du lære: Et nyt sprog,  
 

 
 

 
 

at spille musik, tegnsprog, at strikke, 
tegne eller måske endda at danse. 
Søg på google eller youtube så er 
der mange muligheder for at lære 
noget nyt.

12 Du kan rydde ud i nogle 
af dine ting. Mange har en 
tendens til at gemme på 

ting selvom de ikke bruger det. Må-
ske gør du det også uden at tænke 
så meget over det. Du kunne bl.a 
kigge igennem dine ting eller dit tøj 
og se om der er noget du ikke bruger 
mere.

13 Du kan også lave lidt 
hjemmetræning. Nu når 
trænings centrene er lukket 

kan det være svært for nogen at 
dyrke motion. Men du kan også lave 
noget hjemmetræning. Hvis du ikke 
rigtig ved hvordan du starter på det 
kan du evt kigge på youtube.

14 Hår og makeup. Er man 
måske til det kan man 
måske øve sig i at lægge 

makeup på nye måder eller måske 
endda prøve at lave en ny frisure. 
Man kan finde meget hjælp til det på 
youtube.

15 Du kan lave nye musik 
playlister. Nogle gange når 
man keder sig kan musik 

hjælpe en til at ked sig lidt mindre og 
måske få de negative tanker lidt væk. 
Måske kunne du lytte til en masse 
musik og lave nogle nye playlister.

Der findes selvfølgelig også mange 
andre ting man kan lave og du kan 
blandt andet selv google eller gå på 
youtube og søge efter nogle ting.

Mange keder sig i disse dage på grund af at  
virussen forhindre os i at gøre de ting vi normalt vil 
gøre. Så her er en liste over 15 ting som du kan lave, 
hvis du keder dig. Du kan gøre tingene alene eller 
måske endda sammen med en anden, så læn
ge man holder afstand til hinanden. Selv
følgelig kan listen også bruges når coro
naen forsvinder. Og det er godt at være 
åben for nye ting for det er vigtigt hvis 
man virkelig keder sig.

Corona kedsomhed

Skrevet af Sannie



PGUer UNDER
LUPPEN :-)

Navn: Thomas Bo Trane Lassen

Fødselsdag: 21/02 01

Søskende: en lillesøster

Hvor kommer du fra: Hornslet

Stjernetegn: Fisk

Kæledyr: Hund

Har du en kæreste: Nej

Kunne du godt tænke dig en kæreste: Ja på et tidspunkt  

Hobby/interesser: Maskiner og gartneri

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/hest

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Pære og æble/ grape frugt

Yndlingssport/hadesport: Cykling/fodbold

Hvad er det værste du ved: Det har jeg ikke tænkt på

Tre ting du vil have med på en øde ø: Mad,vand og min telefon

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?:  
Købe en scooter

Hvis jeg var et dyr, hvad var du så: Så skulle jeg være en hund

Din største oplevelse:  At være til en KIM Larsen koncert

Hvad skal du efter PGU: Vil gerne ude og arbejde i Syddjurs Vej og 
Park

Hvad er det bedste ved at være i PGU?  Arbejdet og fællesskabet, 
kan godt lide at være her

Hvad er det værste ved at være i PGU? Det har jeg ikke tænkt på 
men jeg er ikke vild med at “potte”
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Kom i gang med video og  
streaming med gratis programmer
Har du noget, som du gerne vil dele med andre. 
Det kan være tutorials om dine yndlingsspil, dine tanker eller hvad 
du nu har på hjertet. Så har du måske tænkt på at lave en kanal på 
en af de mange platforme på nettet såsom Youtube  eller Twitch. 

Af Mikkel 
Drømmer du om at få din egen kanal på en af de 
mange streamingstjenester behøver det faktisk 
ikke at være så dyrt. Har du en god internetforbin-
delse og en hurtig computer, er du allerede godt 
i gang. Softwaren, du behøver for at streame eller 
optage fra din skærm, kan nemlig fås helt gratis.
Jeg har kigget nærmere på to programmer, OBS 
og Streamlabs, som klarer opgaven på hver deres 
måde.
OBS var det første program, jeg stiftede  
bekendtskab med. Det er et nemt program at kom-
me i gang med som begynder. Under overfladen 
er der dog features også for den mere avancerede 
bruger.
I løbet af fire til fem click er du i gang med at op-
tage en video, og det virker ret logisk at sætte op. 
I begyndelsen havde jeg lidt problemer med at få 
skærmen til at passe til formatet, men efterhånden, 
som jeg blev bedre, fandt jeg ud af, hvordan man 
gjorde.
Ulempen er at forklaring af funktioner kun vises 
med tekst på engelsk på de forskellige knapper. Det 
kan være et problem , hvis man ikke læser så godt.

Dette problem har Streamlabs løst ved at vise 
ikoner, så det bliver indlysende, hvad de forskellige 
knapper bruges til.  Beslutter du dig for at prøve 
Streamlabs efter at have brugt OBS, har program-
met den fordel at den kan importere dine gamle 
scener fra OBS, og det er derfor meget let at skifte. 
En anden fordel  ved Stramlabs er, at du kan have 
chatten kørende i selve programmet uden at skulle 
bøvle med en browser og dermed endnu et vindue.
Derudover  kan du downloade predefinerede  
skabeloner, som er ret seje. Nogle koster penge, 
mens andre er gratis. Jeg har klaret mig fint med 
de gratis, og der er en del at vælge i mellem.
I det hele taget virker Streamlabs mere lækkert og 
“up to date”.
Til gengæld vinder OBS, når det drejer sig om ren 
produktion af video, fordi det er hurtigt og nemt at 
sætte op.  Skal du live-streame er Streamlabs klart 
at foretrække.
Begge programmer  har altså deres fordele og 
ulemper, men de er begge rigtig gode og professio-
nelle. 
Så der er ikke nogen undskyldning for ikke at 
prøve dem, hvis du har noget på hjertet.
Programmerne kan downloades på henoldsvis : 
https://streamlabs.com/ : https://obsproject.com 

                           Streamlabs ------> 
                                     |
                                     |
                                     |
                                    \/  
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Få haven gjort  
sommerklar med  
økologiske planter  
fra PGUs Gartneri
Stort udvalg af sommerblomster, 
flotte ampler, agurkeplanter, tomat-
planter, chiliplanter, og peberplanter. 
Mange forskellige grøntsagsplante, 
kålsorter, krydderurter m.m.

PGU Gartneri 
Hornbjergvej 61, 8543 Hornslet
Facebook.com/PGUGartneri

Selvbetjeningsbutikken 
har døgnåbent. I hver- 
dagene er vi der til at  

rådgive dig!
Kontant betaling med aftalte 

penge eller MobilePay.

DØGN-
ÅBENT

KOM TIL
FORÅRSSALG

Gåde
(Original)

Turn me on my side and I’m everything.  

Cut me in half and I was soon to nothing. 

What am I?

(Dansk)

Vend mig på siden og jeg er alt. 

Skær mig over og jeg er igenting. 

Hvad er jeg?

Hjælp musen med
at finde osten


