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Point til test selv

1: A:1 B:3 C:3  

2: A:1 B:3  C:2

3:  A:2 B:3 C:1

4:  A:1 B:3 C:2

5: A: 2 B:3 C:1

Fra 10-15 Point: du er god til at holde orden, kan se Hvis 
der er rodet, og du vil godt yde lid ekstra, for at der skal se 
pænt ud, selv om du ikke altid er den der roder.

Fra 5-10 Point: 
Du kan godt se, at der er rodet
og der Burde gøres noget ved det,
men hederne vil ikke rigtigt op af lommerne.

Fra 0-5 Print:
Du skal til at åbne øjnene, og se dig  omkring, for ellers 
falder du i nuller mænd og vasketøj.
Der er ikke altid de andre skal rydde op.
Så rak ryggen og vis hvad du dur til, for det er vel ikke fordi 
du er doven vel?

Svarene til gæt en grøntsag

knooldselleri
rosenkål
herstebønner
persillerod
linser
skorzonerrod
grønkål
jordskokker
kilærter
peberrod
kidneybønner
kinaradise
basilikum
squash



 

SMØR
KLATTEN ”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! :-)

HVOR DER HANDLES – DER SPILDES...
Man skal ikke græde 
over ”spildt marmelade”, 
det måtte Isabella  
trøste sig selv med da 
der skulle rengøres  
efter spildt marmelade 
:-) :-)
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NY TEKNOLOGI I  
GAMMELT KAMERA
Thomas viser Oliver et af sine ”veteran” kamera-
er – der er en lampe der lyser, Oliver spørger”  
Er det fordi det har Wifi??

NEDLAGT I KAMPENS HEDE...
Jasper fortæller at Nasser og Casper mosler til 
fodbold og de uheldigvis nedlæg-
ger Monica i kampens hede. 
Hertil udbryder Mickey....  
”Det må man kalde et  
”harMonika” sammenstød” :-)))

BLIVER MAN ”SKÆV” AF VEET?
Oliver har fået nyt Applewatch. Det gør at Oliver 
altid har ærmet smøget godt op uanset vejret. 
Og ikke nok med det har han ønske om at fjerne 
hår på armen, da det genere hans ur. Faglære 
foreslår Veet (hårfjerningscreme) – Oliver ud-
bryder ”Er det ikke sådan noget skæve personer 
ryger”!

4-BEN ELLER 3-BEN?
Nicolas foreslår at vi får nye stole omkring vores 
”mødebord” på Medie. Hvad med at vi køber 
4-benet skamler, det kunne da være fedt? Fag-
lærer sender Nicolas et spørgende blik, hvortil 
Nicoals tilføjer ”Nåh, måske kun 3-benet vi skal 
jo spare”..!

Tilbud på 3-ben

Nicolas om letbanen –  

”det er vist ikke en letbane 

men en sværbane”!

Nicolas’ svar på om 

han vil deltage i lidt 

boldspil ” Neeej, jeg 

føler mig lidt  

EKSTRA-doven i dag!!
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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

:-)

Oktober udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Nicolas, Marie, Mikkel, 
Nikolaj, Amar og Kasper.

Velkommen til nye medarbejdere og unge 
som er startet her i januar!

Nyt år skudt igang..!
Lidt nostalgisk tilbageblik på  
december, med juletræstænding og 
pakkegavelege... 

Men nu er det nyt år og nye tider.  
Mange har lavet nytårsforsæt som de 
vil forsøge at realisere - måske det 
lykkes i år :-)

Læs i avisen, hvad nogle af de unge 
og medarbejderne har af forsæt... 
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PGUs julefrokost på  
Vandrerhjemmet
Torsdag d. 21. december var alle på PGU til julefrokost på  
vandrerhjemmet i Rønde. Vi mødtes kl. 12 hvor Birgit holdt en  
velkomsttale. Derefter kunne vi begynde at spise.  
Frokosten bestod af fiskefilet, frikadeller, medisterpølse, osv.  
Der var selvfølgelig også risalamande til dessert, og jeg fik 
mandlen! Mandelgaven var et sengesæt - det kan man jo altid 
bruge :-)
Alt i alt var det en god julefrokost, og det var rigtig hyggeligt. 

Vinderne af PGUs  
Julekonkurrence

Julekonkurrencen bestod af 4  
pebernødde-spil, som blev gennem-
ført hver torsdag inden advent.

Hver fredag blev der udtrukket  
en vinder blandt dem,  
som havde gættet  
vinderen af ugens  
konkurrence.

Vinderne blev:
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Nytårskur på Tingvej

Ja, vi har allerede glemt hvordan Tingvej så ud i november/december da ombyg-
ningen var i fuld gang. Alt lignede en stor byggeplads og man tænkte ”det bliver 
da aldrig færdigt til januar”. Men ved fælles hjælp gjorde Træværkstedet folk igen 
det umulige...

De fleste medarbejdere og unge var sidste 
onsdag inviteret til indvielse og nytårskur i 
det nye bofællesskab på Tingvej. Der var godt 
trangt i det nye køkken, hvor der blev serveret 
kransekage og alkoholfri champagne.

Alle var ret imponeret over hvor lækkert huset 
var blevet, efter at  træværkstedet de sidste 
måneder har sat huset i stand.

Nassar var rykket ind tidligere på dagen som den første beboer, og han 
synes det var et fedt og lyst værelse , han havde fået med egen terrasse-
dør ud  til haven.

Der blev også lejlighed til at hilse på og få en snak med de nye medar-
bejdere, Gert, Christofer, Tine og Mark, der kommer til at stå for det nye 
bofællesskab.



Legehus med byens bedste udsigt
Mon ikke der er mange husejere, som er misundelige på beliggenheden af 
det nye legehus på Danhostel Rønde? 

Træværkstedet har lige bygget nyt legehus til 
Vandrerhjemmet, så børn der kommer på besøg 
kan for en stund have bopæl i dette fantastiske 
sted.
Byggeprojektet blev selvfølgelig afsluttet med et 
rejsegilde med pølser og hygge.

  Persillerod

  Kålrabi

  Pastinak

  Knoldselleri

  Jordskokker

  Ingefær

  Skorzonerrod

  Knoldselleri

  Blomkål

 Rosenkål

  Hvidkål

  Grønkål  

  Kidneybønner

  Hestebønner

  Pintobønner

  Kikærter

  Kikærter

  Linser

 Kidneybøner

 Hestebøner

  Pastinak

  Persillerod

  Peberrod

  Ingefær

  Kinaradise

  Persillerod

  Jordskokker

  Pastinak

  Rødbønner

  Kidneybønner

  Spinat

  Persille

  Linser

  Orangebønner

  Kikærter

  Fladbønner

  Pastinak

  Kinaradise

 Majroe

  Selleri

  Persillerod

  Peberrod

  Skorzonerrod

  Persille
    

  Salat

  Spinat

  Timian

  Basilikum

  Grønkål

  Glaskål

  Spinat

  Persille

  Squash

  Aubergine

  Agurk

  Pastinak

Gæt en grøntsag

Svarene på spørgsmålene finder du på bagsiden af avisen.
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NYTÅRSFORTSÆT

Janni:
Jeg vil gerne potte noget 
mere, fordi det er det jeg 

bedst kan lide af opgaver på 
gartneriet

Freja Emilie
Jeg vil gerne synge noget mere 

- bare for mig selv. Gerne sådan 
noget moderne som Burhan G.

Thomas (gartneriet)
Jeg vil prøve at komme 

noget mere i fitnesscen-
ter. Det har jeg ikke 

gjort så meget sidste år.

Leon(faglærer)
Jeg kunne godt tænke mig 
mere tid til at øve mig på 

min trompet. Jeg vil gerne 
blive bedre til det.

Louise:
Jeg vil gerne ud at  
cykle og gå noget 

mere.

Stein:
Jeg vil gerne  

fortsætte med ikke at ryge.
 Har ikke røget siden nytår.

Nikolaj:
Jeg vil gerne tabe mig.

Mikkel:
Jeg vil blive bedre til at komme 

op om morgenen.

Amar:
Jeg vil gerne lave en tegneserie, og jeg er  
allerede i gang med en om 3. Verdenskrig

Nicolas:
Jeg vil blive bedre til html og  

programmering af hjemmesider. 
Jeg vil også blive en bedre fotograf.

Jesper (faglærer)
Jeg vil gerne prøve at spise 
lidt mindre og gå lidt mere, 

for jeg vil gerne tabe mig 
mindst 10 kg.

Der kommer til at ske mange uforudsete ting i 2020 som vi ikke 
har kontrol over. Men er er nogle bud på begivenheder som vi ved 
ved eller regner med vil ske i 2020.

•  Det sidste af Tysklands atomkraftværker  
vil blive nedlukket.

•  Global olieproduktion vil toppe ifølge nogle 
forudsigelser.

•  Verdens befolkning forventes at nå 7,6  
milliarder.

•  Ruslands nationale rumfartsorganisation 
RKA planlægger at udvinde Helium-3 fra 
miner på Månen.

•  Kina forventes at lande mennesker på  
Månen ifølge Scientific American, marts 
2008.

•  Tidligste år som strømmen på rumsonderne 
Voyager 1 (1977) og Voyager 2 (1977) vil 
løbe tør.

•  NASAs Venus Surface Explorer mission til 
Venus (del af New Frontiers programmet)

•  Påbegyndt indfasning af United States  
Army Future Force Warrior-projekt for et 
fremtidigt integreret infanterikampsystem.

•  Folkerepublikken Kina har udtalt at den har 
i sinde at få Taiwan tilbage under kinesisk 
styre senest i 2020.

•  Folkerepublikken Kinas økonomi vil overhale 
USAs økonomi i 2020 ifølge Mearsheimer 
(1991)

•  Videnskabsmanden Raymond Kurzwei med 
speciale i kunstig intelligens og transhuma-
nisme forudser at computere vil have den 
samme rå regnekraft som den menneskeli-
ge hjerne.

•  Haderup Omfartsvej åbner for trafik.

•  En forlængelse fra året før fastsætter Brexit 
til slutningen af januar måned.

•  Hundredåret for Genforeningen.

Et
 ki

g i
 krystalkuglen for 2020
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Træværkstedet forsøger at give sig selv et 
lille pusterum efter det store projekt på  
Tingvej. Men det er ikke længe de får 
 lov at hvile på laurbærrene for opgaver 
er der nok af.
Interne flytninger, rum som skal  
istandsættes og ordre fra kunder.
Syddjurs Kommune de levere løbende  
bænke som skal istandsættes  
til træværkstedet.
Kaløgolfklub har bestil andehuse som skal 
placeres i søerne på golfbanen.

Gartneriet har gang i at vaske 
planteborde i drivhusene. Det er 
hårdt arbejde mener Jannie,  
Freja, Thomas og Sofie men også 
lidt hyggeligt at være sammen 
om opgaven. 

I Januar var gartneriet ude og 
se Vimby i Hjortshøj

Det er hyggeligt at besøge kantinen, alle medarbejdere er dog i gang, der bages, rengøres, ordnes grøntsager og  anrettes - der er syder af aktivitet. 
Ud over den sædvanlige ”staff” er der Kirstine, som er vikar for Pia - hun synes det er en god ar-bejdsplads det samme mener Jette som er i           praktik og er der indtil påske.

Vandrehjemmet har 
fået ny udstilling i 
deres lokaler – de 
udstillede billeder er 
taget af Medie.

Der er løbende vedli-
geholdelsesopgaver på 
Vandrehjemmet - der 
er altid noget at lave!

Medielinjen er endelig færdig med fotoprojektet og er nu i fuld gang med Rosenholm festival. 



35mm analog fotoprojekt lavet af  
PGUs Medielinje

Udstilling på Danhostel Rønde  
- fra februar 202014 15

På billedet ses Morten med negativer.
Nicolas, Morten og Oliver var med i fotoprojekt



1. Hvis du falder over et par sko i gangen, hvad gør du så?

A: Lader skoene ligge 
B: Sætter skoene på plads  
C: Sparker dem længere væk 

2. Dit værelse er meget rodet. Hvad gør du?

A: Lukker øjnene, hver gang du er på værelset 
B: Går i gang med at rydde op  
C: Tænker, at det nok hopper på plads af sig selv 

3.  Du går ind i køkkenet, hvor der står gammel  
opvask, kopper og glas. Hvad gør du?

A: Du tænker, at det ikke er mit opvask 
B: Vasker det hele op og er tilfreds 
C:  Stiller et nyt glas oveni - min mor kommer  

nok og vasker op 

4. Du kommer hjem fra arbejde, og ser ind i stuen. Den er 
fyldt med papir, fyldte askebægre, tomme cola flasker og 
andet. Hvad gør du?

A: Smider dig på sofaen og tænder for fjernsynet 
B: Rydder hurtigt op, så det bliver pænt igen  
C: Du fjerner lige hurtigt din colaflaske fra roderiet  

5. Du går i bad efter arbejde, og vandet pjasker over det 
hele efter badet. Hvad gør du?

A:  Tænker, at badeværelset alligevel skulle laves  
om til en swimmingpool  

B: Tørrer det op efter dig, så den næste ikke drukner   
C:  Der er nok en anden der gør det, det er  

ikke mit problem  

Test dig selv
Hvor god er du til oprydning og rengøring i huset?

Svarene til testen finder du på bagsiden af avisen.

HER ER UFL ROSENHOLM’S 
AKTIVITETS KALENDER

Februar

Lørdag d. 1.     Bowling i Randers sammen 
med UFL Randers, afgang 16.30 pris  
75 kr. Tilmelding til Henrik

Onsdag d. 5.    Klub aften (Lene)

Onsdag d. 12. Vinter ferie

Onsdag d. 19. Banko (Irene)

Lørdag d. 22.  Midt om natten musical af-
gang fra Hornslet kl. 14.30 pris 150. kr. 
evt. spisning for egen regning (Michael) 

Onsdag d. 26. Fastelavn (Henrik)

Marts

Onsdag d. 4.    Generalforsamling (Julie og 
Lene)

Onsdag d. 11.  Klub aften (Christian)

Torsdag d. 12. Bestyrelse møde kl. 18.30

Onsdag d. 18.  Foredrag med Keld Munk-
holm om trafikulykke (Lasse)

Onsdag d. 25.  Kreativ aften med Natasja 
(Irene)

Lørdag d. 28.   Sletterhage fyr. Afgang fra 
Hornslet kl. 10 Tilmelding til Julie Link

16 17
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PGUer UNDER
LUPPEN :-)

Navn: Frederik Filtenborg Holst

Fødselsdag: 22 feb - 2001

Søskende: Enebarn

Hvor kommer du fra: Yderkanten AArhus i en by der  
hedder Solbjerg

Stjernetegn: Fisk

Hvad job ønsker du dig efter PGU: Tømrer højst sandsynligt

Kæledyr: Hund

Har du en kæreste: Nej, men har haft

Kunne du godt tænke dig en kæreste: Ja 

Hobby/interesser: Skydning, programmering og computerspil

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/hest

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Hindbær/ ingen hade frugt

Yndlingssport/hadesport: Håndbold/fodbold

Hvad er det værste du ved: Konflikter

Tre ting du vil have med på en øde ø: Mobil, tøj og noget vand

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?:  
Computerudstyr

Hvis jeg var et dyr, hvad var du så: Pas, ved ikke

Din største oplevelse:  At være på ferie i USA

Hvad skal du efter PGU: Flexjob satser jeg på

Hvad er det bedste ved at være i PGU?  Samarbejde med 
faglærerne og vennerne i fritiden

Hvad er det værste ved at være i PGU? Opgaver i huset

18 Lavet af Nikolaj 



E-boks app
Nu er den nye e-Boks app her. I den nye app 
vil du opleve en opdateret brugerflade, et nyt 
design og forbedret navigation.  
Du vil stadig kunne tilgå din digitale post helt 
som du plejer.
 
I den nye app kan du blandt andet:

•  Underskrive dokumenter digitalt.  
Dokumenter signeres enkelt med NemID og 
gemmes sikkert i e-Boks.

•  Betale regninger. Betal dine regninger  
direkte via e-Boks. Betal med kort eller  
tilmeld betalingen til Betalingsservice.

•  Oprette dine egne mapper for at sortere 
posten. Mapperne kan organiseres i  
flere niveauer for at få en bedre struktur  
og oversigt. 

•  Læse og håndtere post som andre har givet 
dig adgang til.

•  Upload dine egne dokumenter. Du kan  
gemme alt fra skøder og fødselsattest til 
fotos af dine værdigenstande til forsikrings-
brug.

Nem id app
NemID nøgleapp er et supplement til det 
eksisterende NemID nøglekort og med 
denne officielle app får du NemID direkte 
på din smartphone og tablet. 

Appen giver dig adgang til bla. netbank, 
borger.dk, sundhed.dk og private aktørers 
hjemmesider som f.eks. fagforening eller 
a-kasse. 
Fordele ved nøgleappen
•  Du godkender login og underskrift med 

NemID med et swipe i stedet for at  
indtaste en nøgle

• Du løber aldrig tør for nøgler
• Du har altid dit NemID ved hånden
•  Du kan bruge nøgleappen alle de steder, 

hvor du bruger dit nøglekortet
•  Du kan stadig bruge dit nøglekort,  

selvom du har nøgleappen
• Den er gratis

Send en valentinshilsen  
til én du holder af...

Valentinsdag, som fejres 14. februar, er kendt som ”de elskendes helligdag”. På denne dag 
udveksler par kort, blomster, chokolade eller andre former for kærlige gaver.

Send et kort til én du holder af. På nettet 
kan man få masser af ideer til hvad man 
kan skrive på et Valentinskort. 

Send en online hilsen gratis på...

www.hilsenmig.dk/valentinskort/ 

Valentinsdag er i moderne tid blevet sat i forbindelse 
med den gamle romerske højtid Lupercalia, men ikke 
alle forskere er dog enige i dette. Festivalen Luper-
calia blev afholdt den 15. februar til ære for en af 
de romerske guder, Lupercus, og en række ritualer, 
som skulle sikre frugtbarhed, var et vigtigt element i 
festen.

Helligdagen blev indført af pave Gelasius i 496 e.v.t. 
og blev opkaldt efter den romerske præst Valentin. 
Hvem han var er stadig usikkert. 

Legenden fortæller, at da kejser Claudius II beordre-
de romerske soldater til ikke at gifte eller forlove sig, 

trodsede Valentin dette dekret og fortsatte med at vie 
unge soldater. Han blev som følge heraf arresteret, 
sat i fangenskab og senere henrettet ved halshug-
ning den 14. februar. Den romerske-katolske kirke 
udnævnte ham efter hans død til helgen som Sankt 
Valentin.

Afholdelse af valentinsdag i Danmark er en forholds-
vis ny tradition. I Finland, hvor dagen har været fejret 
siden 1989, er det den næstvigtigste sæson for afsen-
delse af postkort med 5-5½ mio. valentinskort. USA 
må siges at være foregangsland for helligdagen. Der 
sendes hvert år 192 millioner valentinskort.
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SweetKitchen
Engros Aps

BUTIK · WEBSHOP · BLOG

Det er ikke nemt at se det, 
 hvis man ikke lige ved det!

Gemt i Hornslets industrikvarter 
ligger ”Fru Sød” som udover en 
webshop også har en lille butik med 
alt til det ”søde” køkken.

PGU Rosenholm har besøgt ”Fru Sød” og samme 
sted fra også styre firmaet Sweetkitchen ApS, som 
er nordens største hjemmeside, og med alt inden for 
kage og bageprodukter. 

”Fru Sød” er vitterlig sød og samtidig utroligt kreativ 
og arbejdsom. Man fornemmer tydeligt at hun har 
mange jern i ilden og har ret travlt - men trods det 
føler man sig altid velkommen, og bliver modtaget 
med smil og en lille hyggesnak.

Hendes drøm og visioner for ”Fru Sød” er selvfølge-
lig at sælge noget, men også at skabe et steder hvor 
man kan blive inspireret og få hjælp til sine projekter. 
På hjemmesiden er der også en blog med opskrifter 
og hun hjælper gerne kunder over telefonen. 

På billedet ses Amar som får en lille rundvisning i 
butikken af Mads, som er i praktik hos Sweetkitchen/
Fru Sød.

H E S T E L E F A N T S

U M P O S U A K P F I V

N Y Æ K L K G M F A G A

D G T A M M O L A L E N

E H T T R U E R E K R E

H V E P S S Ø R P U M A

V A N D M A N D F I S K

A L L I G A T O R U O L

L E M U R S N E G L G N

P E L I K A N J A Y N L

F L A M I N G O H I U Å

L E O P A R D B G K A L

Find 25 dyreord
 
Ordene kan stå både vandret, lodret og ligeud. Ordene er: Hest, elefant, sommerfugl, hundehvalp, hveps, 
skorpion, vandmand, fisk, alligator, pelikan, tiger, gnu, lama, puma, kat, ugle, mus, flamingo, snog, lemur, 
snegl, leopard, svane, ål, falk. 
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