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Tillykke til dem der havde fødselsdag i juni Peter 23 år  
Mads Mikkelsen 21 år Amar 21 år Jacob 20 år 

Nasser 20 år Marie 25 år Astrid 23 år Kjeld 25 år

Nytårskur på Tingvej

Det er 
dig først!

Nej, det 
er dig 
først!

Hvidløgshøst på Gartneriet

Figuren på Billedet kan 
Findes i Gl. Mørke

PGU Rosenholm 
Banevej 2, 8543 Hornslet 

tlf. 86 99 56 00 
www.pgu.dk 

Onsdag 1. Oplev parken fællestur kl. 10
Torsdag 2. Værksteds fri

Fredag 3. Morgenmad Borupvej kl. 10
Lørdag 4. Michael H. Kattrup 24 år 

Værksteds fri
Søndag 5. Værksteds fri
Mandag 6. Sommer ferie
Tirsdag 7. Sommer ferie
Onsdag 8. Sommer ferie
Torsdag 9. Sommer ferie
Fredag 10. Sommer ferie
Lørdag 11. Sommer ferie
Søndag 12. Sommer ferie
Mandag 13. Sommer ferie
Tirsdag 14. Sommer ferie
Onsdag 15. Sommer ferie
Torsdag 16. Sommer ferie
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Lørdag 18. Sommer ferie
Søndag 19. Sommer ferie
Mandag 20. Sommer ferie
Tirsdag 21. Sommer ferie
Onsdag 22. Sommer ferie
Torsdag 23. Sommer ferie
Fredag 24. Sommer ferie
Lørdag 25. Sommer ferie
Søndag 26. Sommer ferie
Mandag 27. Værksteds fri
Tirsdag 28. Værksteds fri
Onsdag 29. Skinne cykler fællestur kl. 10:30
Torsdag 30. Førstehjælpkursus kl.10
Fredag 31. Kasper S. Andersen 19 år  

Førstehjælpkursus kl.10 
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BORUPVEJ LIGGER I EN 
FORSINKET TIDSZONE
Mikkel sender sms til faglærer om at han 
var på vej til Medie. Da smsen bliver mod-
taget sidder Mikkel og faglærer spiser 
frokost... smsen var sendt 10 min. tidlige-
re???

LANGT UD I SKOVEN...! 
På kogleindsamlingstur i ”KÆMPE” skoven ved 
Medielinjen var faglærer og 2 unge ved at 
farer vild - selv gps’en kunne ikke finde vej!
Heldigvis mødte de en dame de kunne spørge 
om vej - som lidt undrende viste dem vej!

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

:-)

Juni udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Marie, Nicolai, Mikkel, 
Nicolas, Nikolaj, Armar.
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Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og mange 
har måtte lave deres planer for sommerferien om pga. 
COVID-19...
Men som de unge på dansk undervisningsholdet konklude-
rede på deres sommertur i det danske land ”De behøver 
ikke åbne grænser - der findes masser af dejlige steder 
lige uden for PGU’s døre... God ferie :)

Lukkede grænser  
- men åbne vidder

CRIME SCENE!
Under en tur i skoven, stødte Medielinjens 
fotograf på dette syn. Han udbrød ”Det 
sgu da lige som at være paparazzo på ger-
nings-stedet.” Hvem mon gernings”manden” 
er?

 
KATTEN  

EFTER ROTTEN!
Under græsslåning stødte Mikkel på  

killing som havde trængt en rotte op i  
en krog. Katten så dog ud som om den  
kun ville lege med rotten - så Mikkel 

spolerede legen med en skovl!

GOD  
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Hvis man skal være i karantæne og isoleret fra 
andre mennesker findes der da ikke et skønnere 
sted at være det end i Maries ”oase” i skoven ved 
søen. Nå man kommer der, får områdets fred og 
skønhed straks en til at slappe af og roen spreder 
sig kroppen - det skal opleves.

Marie og hendes far Karsten havde inviteret Medie 
til en gåtur og en kop kaffe en solskinsdag i april. 

Marie har ofte talt om stedet, så vi glæ-
dede os til at hun kunne vise os det.
Det var bare så hyggeligt og vi fik lej-
lighed til at høre en masse historie fra 
skoven. Den har været i familiens eje 
i over 100 år og det var Maries oldefar 
plantede skoven. Marie har lovet os 
at vi godt må komme igen en anden 
gang, det vil vi glæde os til.

Energi og ro til  
krop og sjæl...Mit liv i isolation

I denne artikel vil jeg fortælle om mit liv i isolation under Corona-krisen. Sammen med 
min far og lillebror flygtede vi til Nørre Riasager Plantage. Det er en skov, som min oldefar 
har plantet. Min fars familie har flere sommerhuse der, så vi bosatte os i det hus, som ligger 
længst væk fra hovedvejen. Skoven ligger helt ude på Lars Tyndskids marker, så vi er næ-
sten isoleret fra smittefaren i byerne. 

Cato er min fars hund - en West Highland 
Terrier. Den er meget social og  
familieorienteret, så han følger altid med 
os, når vi går ture med ham i  
skoven, som er så stor, at vi sagtens kan gå 
med ham uden snor og sele.

Andre sjove facts om Risager:

• Skjern Å løber igennem Rørbæk Sø, og 
starter i Tinnet Krat hvor også  
Gudenåen har sit udspring. Man kan også 
se den i Risager-skoven. 
• Skjern Å er Danmarks mest vandrige å.
• Tinnet Krat (en naboskov) befinder sig i 
nærheden af Hærvejen. Det er en 500 km 
lang strækning, der går direkte gennem 
Jylland. Den følger højderyggen, og  
derfor kunne man i gamle dage drive 
okser eller føre hære frem uden at skulle 
passere vandløbene. 
• TV- julekalenderen Pagten har optaget 
flere scener i Tinnet Krat.

Min oldefar er begravet på en bakketop i 
skoven. Deroppefra har vi den smukkeste 
udsigt til Rørbæk Sø, som er Danmarks 
højest beliggende sø. Den befinder sig 56 
meter over havets overflade.

Hvis du skulle have lyst til at besøge sko-
ven, er du meget velkommen til det, bare 
du følger de markerede  
stiruter (og ikke smider affald ud i  
naturen). :)

Min lillebror Jacob og hunden Cato nyder 
det gode vejr.

Skrevet af Marie 5



App kan hjælpe med at  
komme op om morgenen
For mig kan det være svært at komme op om morgen. 
Mange ting er prøvet morgenvækker. Alarmer på min 
mobil, clockradio og flere andre ting, uden den helt 
store effekt. Derfor har jeg været på jagt efter en bedre 
løsning. 

I min søgen har jeg fundet en app der 
hedder ”Sleep as Android” Appen har 
2 fokus områder, som dels registrerer 
kvaliteten af din søvn, og dels hjælper 
mig med at komme op om morgen. 
 
Appen kan notere hvor dybt du sover, 
om du snorker, hvor langt tid du sover 
og den kan også går dig opmærksom 
på hvornår du skal gå i seng.
Der hvor jeg har brugt appen mest er 
som avanceret vækkeur, og her kom-
mer appen virkelig til sin ret.  

Den vækker intelligent baseret på 
hvilken fase i søvnen jeg er i.
Eksempelvis går alarmen op til 15 
min. før jeg har sat den til, hvis jeg 
sover let. 

Når alarmen går i gang kan appen 
indstilles til at man skal løse en af 
flere forskellige opgaver, før man kan 
slukke den.  
For eksempel kan man vælge simpel 
matematik, at du skal grine højt, QR 
kode eller dreje rundt om sig selv.

Jeg har valgt sidstnævnte mulighed, 
og det meget effektivt. Man skal bare 
huske at lade være med at gå i seng 
igen ;). 

Jeg synes at appen virker godt 
for mig og hjælper mig med at 
gå i seng, og at komme op om 
morgenen. Selv bruger jeg den 
betalte udgave, som er reklame-
fri og gemmer informationen om 
din søvnrytme. 
Appen koster 89 kr i play storen 

Søvn grafer Alarm typer 1/2 Alarm typer 2/2

Skrevet af Nikolaj 
Tegnig af Armar
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Hornslet Ungdomsskole får  
nye borde-/bænkesæt

Gartneriet summer af aktivitet 
- både inde og ude 

På Træværkstedet har de unge arbejdet på en ordre for Syddjurs  
Kommune - Ungdomsskolen i Hornslet trængte til nye og flere  
borde-/bænkesæt på udearealet ved ”Trekanten”. 

Som Thomas siger ” vi har travlt - vi kan næsten ikke følge med. Planter, 
urter og grønt er næsten væk inden vi  får stillet det frem. 

Masser af forskellige opgaver
Der er mange opgaver både ude og inde for Træværk-
stedet. Broer skal samles til PRO-Bro, PGUs huse skal 
vedligholdes - både indenfor og udendørs med terasser, 
hegn, haver m.m.

De unge får prøvet kræfter med en bred vifte af opgaver 
– og får indsigt og kendskab til mange håndværkerfag. 
Som ”pedel” skal man kunne lidt af hvert.

Årets travleste tid
Det er både den travleste og flotteste tid på året. Overalt 
på gartneriet er der farver og dufte af sol og sommer.

Grøntsagerne spirre på markerne og drivhusene bugner 
af blomster, krydderurter og alverdens andre planter.

Gårdbutikken har konstant besøg af kunder og varer skal 
pakkes og leveres til butikker og andre kunder. 
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Jeg holder Ramadan!
Freshta er på danskholdet til undervisning i PGU. Hun har skrevet en lille  
opgave om, hvordan hverdagen er når hun holder Ramadan.

Hvad er Ramadanen?
Muslimer holder Ramadan en gang om året i 30 
dage – en måned. Ramadanen flytter sig 10 dage 
fra år til år. 

Det er kun voksne, der skal holde Ramadan. Mine 
små søskende gør det ikke.

Når vi holder Ramadan, må vi kun spise, når solen 
er gået ned og før den står op – altså om natten. 
Men vi beder stadig 5 gange om dagen.

Hvordan ser en dag/nat ud for  
mig i Ramadanen?
Jeg står op kl. 7.30. Ingen morgenmad eller 
drikkelse.

Så tager jeg på arbejde ned i Kantinen 
eller til undervisning på Borupvej ude 
på Medie. Bagefter tager jeg hjem og 
besøger min mor.

Kl. 13.30 skal jeg bede. Derefter 
tagear jeg hjem i min lejlighed 
og sover et par timer.

 
 

Kl. 17.30 beder jeg igen, og derefter begynder jeg 
at lave mad.

I aften skal vi spise 21.13. I morgen er det 21.15 
etc. Når vi har spist, beder vi igen og derefter 
rydder vi op og vasker op. 

Så bliver mine små søskende puttet, og min mor, 
far og jeg sidder og hygger – drikker te og ser 
fjernsyn.

Kl. 23 – 23.30 beder jeg igen, og derefter går jeg 
i seng.

Kl. 3 står jeg op og spiser og beder – og  sover 
igen ca. kl. 4 til jeg skal op kl. 7.30.

Jeg er altid lidt træt, når vi holder Ramadan, 
men det er ikke svært for mig.

Når vi er færdig med at holde Ramadan, hol-
der vi en fest, der varer 3 dage. Den kalder 
vi EID – kan sammenlignes lidt med, når 
danskere holder jul, hvor man hygger og 
besøger hinanden, får gaver og  
har fint tøj på.

Freshta holder her lille pause i 
danskundervisningen.  
Dejligt at hun vil fortælle os lidt 
om hendes muslimske levevis 
og traditioner.

Det sker der med din krop, hvis 
du spiser to bananer om dagen
Bananer er en af de mest spiste frugter. Ikke alene er de velsmagende, 
men de giver også store fordele for kroppen. Ud over at have en god smag 
er bananer også meget sunde. Hvis du ikke tror på dette, så prøv at spise 
to bananer om dagen, og du vil se, hvordan din krop reagerer.

To bananer om dagen sænker blodtrykket
Bananer er i stand til at bringe dit blodtryk tilbage til dets 
normale niveauer. Dette skyldes, at de reducerer højt 
blodtryk takket være, at de indeholder omkring 420 mg 
kalium. 

De reducerer overskydende vægt
Bananer er i stand til at reducere overskydende vægt 
takket være deres høje fiberindhold, hvilket betyder, at de 
mætter dig længere.

Bananer er en fødevare, der indeholder resistent stivelse. 
Dette er et stof, der reducerer appetitten og hjælper til  
at forhindre dig i at blive ved med at tage på i vægt.  
Denne stivelse kan også bidrage til at reducere blod-
sukker niveauet.

Derudover øger det din krops følsomhed overfor insulin, 
hvilket er meget vigtigt. Hvis cellerne ikke er følsomme 
for insulin, kan de ikke absorbere glukose. Så føler du dig 
sulten. Det hele afhænger af fedtopbygningen af insulin. 

De reducerer chancerne for  
at lide af anæmi
Bananer reducerer chancerne for at lide af anæmi. Anæmi 
skyldes manglen på jern i blodet og forårsager ekstrem 
træthed som følge af reduktionen i de røde blodlegemer og 
et lavt hæmoglobin niveau.

Bananer indeholder høje niveauer af jern og stimulerer 
dermed dannelsen af røde blodlegemer. Plus, de er også 
en kilde til vitamin B6, som er ansvarlig for at regulere 
niveauerne af glukose i blodet. 

De forbedrer fordøjelsen
Bananer er i stand til at forbedre din fordøjelse. Denne 
frugt er let fordøjelig uden irritation af fordøjelseskanalen.

Bananer indeholder resistent stivelse, som ikke bliver 
fordøjet. Således når den tyktarmen for at understøtte 
væksten af sunde bakterier.

Samlet set er det en slags frugt, der anbefales i tilfælde af 
mavekatar eller halsbrand eller at spise efter diarré, fordi 
det genopretter de mineraler, der er gået tabt. 

De reducerer stressniveauet
Bananer vil reducere dine stressniveauer og forbedre dit 
humør. Bananer indeholder tryptophan, et stof, som krop-

pen har brug for at producere serotonin, som er kendt som 
lykkehormonet.

En banan indeholder også ca. 27 mg magnesium, et mine-
ral, der er ansvarligt for at sikre, at vi falder i søvn, hvilket 
er relateret til vores humør. 

To bananer om dagen vil give dig  
masser af vitaminer
Bananer er rige på vitamin B6: en banan indeholder 20% 
af den anbefalede daglige dosis af vitamin B6. Takket være 
dette vitamin kan kroppen producere insulin, hæmoglobin 
og de aminosyrer, der er nødvendige for at skabe sunde 
celler.

Bananer indeholder også masser af vitamin C. Faktisk 
bidrager en banan med 15% af det anbefalede daglige 
indtag.

Takket være mængden af C vitamin i bananer er det 
meget nemt for kroppen at opretholde sunde blodkar og 
deltage i produktion af kollagen. 

De giver dig energi
Kaliumindholdet i bananer beskytter dine muskler mod 
kramper. Kulhydraterne giver vores krop energi til hård 
træning.

Det er 
dig først!

Nej, det 
er dig 
først!

Kilde bedrelivsstil.dk
Tegnig af Armar

Skrevet af Freshta
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De økologiske 
planter og grønt 
går som varmt 
brød på Gart
neriet  det er 
lige nu deres  
travleste tid... 
Trods hårdt  
arbejde og sved på 
panden er der altid smil og godt humør :)

Træværkstedet har 
gang i den OVERALT 

i byen med alle mulige 
opgaver. Søen på Borupvej 

har fået en klipning så der nu 
kan gåes tur rundt om søen - ”ande-
æggene” fandt Nasser under arbejdet 
- desværre så de lidt forladte ud...

Med dette fantastiske 
billede af valmuer vil vi 
ønske alle i PGU en... 

god sommerferie 
- vi ses på den anden side :-)

Vandrerhjemmets medarbejdere tjekker seværdigheder ud. Her er de en tur på Kalø Slotsruin - udsigten er dog ikke bedre, end den de er vant til :-)

Stationsvej har fået nyt hegn og 

haven er blevet trimmet - 

så huset nu fremstår salgsklart”!

HUSK AT KØBE JERES GRØNTSAGER HOS GARTNERIET



PGUer UNDER
LUPPEN :-)

Navn: Nicolai Lind Jensen.

Fødselsdag: 08/11/98.

Hvor kommer du fra: Horsens.

Stjernetegn: Skorpion.

Hvad vil du lave efter PGU: Måske brolægger, men har ikke 
besluttet mig endnu.

Kæledyr: Hund, hest blandt andet en pony. Har tidligere 
haft kanin og marsvin.

Har du en kæreste: Ja, og jeg er forlovet.

Hobby/interesser: At flyve med drone, elektronik og teknik, 
Playstation spil, Hjemlig hygge med min kæreste, paintball, 
Gode film, Musik i alle genrer - næsten.

Yndlings dyr: Elsker hunde /hader edderkopper.

Det værste jeg ved: Epilepsi.

3 ting jeg gerne ville have med på en øde ø: Min kæreste, et 
totalt kæmpestort luksushus, min hund.

 Hvad ville du gøre hvis du vandt 10.000 kr: Gemme dem til 
mit bryllup.

Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du så være: En hund.

Hvad er din største oplevelse: Den håber jeg ikke jeg haft 
endnu.

Hvad skal du efter PGU: Vil gerne have en lejlighed sammen 
med kæresten.

Hvad er det bedste ved at være i PGU: Der er et godt perso-
nale i mit hus.  

Hvad er det værste ved at være i pgu: Der er for lydt i 
huset, og man kan høre alt, hvad der foregår. 

Jeg interessere mig meget for: Dolby dimension og THX og er 
et mærke dyr.

jeg er vild med: At blive tattoveret.

Skrevet af Nicolai
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En støvet by på en råkold januardag
Som sidste etape i medielinjens analog-fotoprojekt, begav Morten og 
faglærer Thomas sig en råkold januar dag til Halling, for at skýde de 
sidste film. 

Forsøget var at fange kontrasten mellem det trøstesløse og idylliske i 
en mennesketom landsby. På bilkirkegården fandt vi masser af forfald, 
mens vi i Halling folkepark fangede den øde stemning. 

Vi  traf et par levende væsner  i form af et par heste ved hovedgaden, 
men ellers var det så som så med trafikken. Vi havde det lidt som ”Palle 
alene i verden”, som vi der traskede rundt i Halling City. Vi synes selv 
det lykkedes ret godt at fange stemningen i sådan et landsby-miljø 
midt på dagen - på en råkold januardag.

Lavet af Nicolas16 17



Ved du det om PGU?
1. Hvad hedder vej-
lederen på Skovvej? Jesper Inge Mette

2. Hvad hedder gaden, 
hvor  PGUs Admini-
stration ligge?

Tingvej Stationsvej Banevej

3. Hvad hedder faglæ-
reren på Kantinen? Solveig Tina Anne

4. Hvilken grøntsag 
kan du finde på Gart-
neriet?

Aubergine Bønner Majs

5. Hvilket værktøj har 
de ikke på Træværk-
stedet?

Drejebænk Rundsav Kagerulle

6. Hvad kan Nada-be-
handling  hjælpe mod? Nedsat syn Stres Kærestesorg

7. Hvad kan man ikke 
på Vandrehjemmet

Holde 
Rave Party Overnatte Holde 

fødselsdag

8. Hvem spiser på 
Kantinen? Håndværkere Skolebørn Kommunens 

medarbejdere

9. Hvornår skal man 
senest være i bofæl-
lesskab i hverdagene?

Kl. 20.00 Kl. 22.00 Kl. 24.00

10. Hvor mange bofæl-
lesskaber har PGU? 7 5 9

11.  Hvor mange værk-
steder har PGU? 5 4 3

12. Hvor lang tid varer 
et STU-forløb? 1 år 3 år 5 år

13. Hvad hedder PGUs 
interne blad/avis? Olieklatten Fedtstof Smøren

Lavet af Nicolas
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FRA GAMMEL MØNT
TIL GANGBAR MØNT
Kim (pedel) har afleveret denne møntsamling på Medielinjen, som 
han har arvet. Samlingen består af danske og mange forskellige 
udenlandske mønter. Ingen ved hvad den er værd, så derfor har 
vi ind leveret den til salg hos Aktionshuset Lauritz.com

Kim har udloddet en præmie, til den der kommer  
tættest på at gætte salgsprisen på møntsamlingen.

Medielinjen afleverede møntsamlingen på  
Lauritz.com - de lovede at kigge samlingen 
igennem og ligge den til salg på netauktion.
Imens kunne unge i PGU give deres bud på 
hammerslagsprisen og deltage i konkurrence 
om en præmie. Mange havde givet det skud 
og buddene lå fra 600 til 22.000 kr. 
Det var også svært at gætte - for måske in-
deholdt samlingen lige de specielle mønter 
som kunne vise sig at være rigtigt meget 
værd! Men desværre var det vidst ikke tilfæl-
det - Medie havde også selv prøvet at lave lidt 
research på nogle af mønterne men uden at 
finde det helt store “GULDFUND”...
Men sjovt var det at kigge på alle disse gamle 
mønter, hvor mange af dem var over 100 år 
gamle. 

Vindere af konkurrencen er fundet!
Tillykke til Nicolas som vandt en ØKO-kurv med lidt godt til 
ferien med sit gæt på 1250,- kr.
Kim donerer resten af pengene til PGUs elevråd som kan 
bruge pengene til en hyggeaften eller andet
                                     - TUSIND TAK FOR DET!

Hammerslag 

på 1300 kr.

Gæt og vind!

Kim har afleveret denne møntsamling på Medielinjen, som han har  

arvet. Samlingen består af danske og mange forskellige udenlandske 

mønter. Ingen ved hvad den er værd, så derfor har vi bestemt at ind

levere den til vurdering hos Aktionshuset Lauritz.com.

Kim har udloddet en præmie, til den der kommer tættest på at gætte  

vurderingen på møntsamlingen  så hvad vil du tro den er værd?

Skriv dit gæt her:

Skriv navn her:

Aflevere sedlen til din vejleder eller faglærer senest 1. juni 2020!

GÆT VÆRDIEN OG VIND EN PRÆMIE

Lavet af Nicolas
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Gæt lande
Her er 7 lande hvor bogstaverne er sat i forkert rækkefølge. Kan du finde de rigtige 
lande ved at bytte om på bogstaverne?

(Navnet på opgaven er bogstaverne også byttet om på)
 Her er et eksempel: kslaaa = alaska

AUB C

P

NN

A IS N

D

N E

LG

T

E A

T

A H TII

A MA L

R NGO E

RAU NNG

Find navnene på 32 forskellige frugter 

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

Ordene står kun venstre fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

ABRIKOS, ANANAS, ANANASÆBLE, 
APPELSIN, BANAN, BLOMME, CITRON, 
DADDEL, DRUE, FIGEN, GRAPEFRUGT, 
HONNINGMELON, KIRSEBÆR, KIWI, 
KLEMENTIN, KVÆDE, LIME,  
MANDARIN, MANGO, MELON,  
MIRABEL, MOREL, NEKTARIN,  
OLIVEN, PAPAJA, PASSIONSFRUGT,  
POMERANS, PÆRE, SVESKE,  
SVESKEBLOMME, VINDRUE, ÆBLE
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