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NATIONALPARK MOLS BJERGE
– På vandrertur i den smukke natur

BENENE PÅ NAKKEN – OP AD BAKKEN

Har du aldrig været i Mols Bjerge? Hvad?... Medielinjens nye faglærer 
Maria kender området særligt godt. Flere af Medielinjens elever er dog 
fra andre steder i landet og havde derfor aldrig været i Mols Bjerge. Det 
var både for dårligt, og en rigtig god mulighed for at få taget fede billeder. 
Derfor tog Medielinjen på tur en dejlig efterårsdag. Solen skinnede og 
himlen var blå.

Første stop var Agri Bavnehøj. Med højens 137 meter over vandets over-
flade krævede det lidt af en indsats for at opleve toppen. Men tager du 
benene på nakken og vandrer op ad bakken, får du en udsigt fra Kalund-
borg på Sjælland til Århus i Jylland. I gammel tid var Agri Bavnehøj en af 
de høje, hvor bålet blev tændt, når fjenden kom. Senere fik højen en anden 
betydning og blev centrum for målinger til landkort.

“Flere tog turen op og ned 
ad alle 3 høje, og alle tog 

et lille hvil bagefter.”

Ind i bilen og ned ad nogle snogede og meget støvede grusveje. Andet stop 
var Trehøje. Flere tog turen op og ned ad alle 3 høje, og alle tog et lille hvil 
bagefter. Nogle satte sig ned og nød udsigten. Andre udnyttede den fan-
tastiske udsigt til, at tage en helt masse billeder af de i alt 14 gravhøje fra 
bronzealderen, masser af vild natur og kreaturer der bevægede sig rundt i 
landskabet. Fåret på billedet nedenfor var pludseligt fotomodel for en dag. 

Mols Bjerge er fantastisk, og nu ved hele Medielinjen det også. Har du 
været der?

Nogle af Medielinjens elever på toppen af Agri Bagnehøj.

Den smukke natur findes overalt i Mols Bjerge.
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NYT DYREHOLD PÅ 
PGU ROSENHOLM
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Kunne du tænke dig at arbejde med dyr, passe heste og måske 
komme ud at ride? Så er dyreholdet lige noget for dig! Her har 
vi både islandske heste, kaniner, skotsk højlandskvæg og en kat. 

Det er ikke et krav, at man skal have erfaring – alle kan være 
med! Dine opgaver bliver tilpasset dit overskud og dine erfa- 
ringer. Du bliver ikke presset til noget. Vi forventer dog, at du 
har lyst til at lære nye ting og udvikler dig i forhold til dyrene. 
Dyreholdet ledes af vejleder Anne Mahler, som bor på og ejer 
gården og dyrene.

 

EN TYPISK DAG PÅ DYREHOLDET
En typisk dag starter med, at man henter hestene fra foldene, og 
tager dem ind i deres bokse, strigler og hygger o.s.v. 

Hvis man har lyst, kan man få lov til at ride på hestene. Du kan 
også ride en tur sammen med de andre, hvis de vil med. 

Der er både en stor og en lille ridebane. Den store ridebane er 
nemmest at bruge, hvis man skal longere en hest, løbe en tur med 
hesten, trave eller galopere. Den lille ridebane er beregnet til at 
lave øvelser og hyggeride. Man kan også gå ind til kaninerne og 
snakke lidt med dem. 

Ved middagstid sætter vi hestene på græs igen, og dagen afsluttes 
med teori, saftevand og hyggesnak i saddelrummet. Så snakker 
vi lidt om, hvordan dagen er gået, og om vi har specielle ønsker 
og idéer til ting, som vi gerne vil arbejde med og blive bedre til. 

Man kan få tilsendt billeder, som Anne har taget i løbet af dagen. 
Pigerne, der i øjeblikket går på Dyreholdet, har stor glæde og 
gavn af at gå der – både fysisk og psykisk. 

Her strigler Marie islænderen Fafnir.

Sannie står og hygger med islænderen Metta.

Kaninerne har også brug 
for masser af opmærksomhed.

CITATER FRA PIGERNE 
PÅ DYREHOLDET

“Det er dejligt at være her. Man får frisk luft og motion. 
Det er også hyggeligt, at være sammen om en fælles 
interesse. Det er blevet meget nemmere for mig at komme 
op om morgenen.” 
Marie 

“Jeg er blevet meget mere positiv, og har fået mere 
overskud til at være fysisk aktiv.”
Sannie

“Det er altid rart at beskæftige sig med dyr. 
Det får mig til at glemme de negative tanker.”
Louise
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“Medielinjen har fået nye
faglærere – Maria Dyhre  

og Mark Skovbon”

PGU NYT
FRA FACEBOOK
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Medie forbereder materiale til efterårets messer. Der er deadline på en del 
ting i dag, men bare rolig vi skal nok nå det.

Gartneriets butik er fyldt med friske grøntsager, flotte blomster og fuglehuse 
fra PGU’s Træværksted.

Et par elever fra PGU går til skydning sammen. Hvis ikke det findes, så må man printe det selv!  Frederik brugte Træværk-
stedets 3D printer til at lave et værktøj, der gør det muligt at sætte præcise 
afmærkninger i en fart.
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Renovering af huset på
HORNBJERGVEJ

TA G S E R V I C E  PÅ  H O R N B J E R G V E J

Da solen endnu skinnede, og man kunne arbejde i 
sine shorts, gik en del af Træværkstedets elever i gang 
på Hornbjergvej. Kents hold bestående af Mickey, Jas-
per og Gustav mente, at huset trængte til den helt store 
omgang. De startede fra toppen. Kent gik på taget og 
fik spulet store mængder af snavns og alger fri fra tag-
stenene. På jorden skovlede, snakkede og arbejdede Jas-
per og Mickey sig igennem de store bunker. Skovlfuld 
efter skovlfuld. Trillebør efter trillebør.

Til sidst fik taget algerens, så det kunne holde sig de næste 
mange år. Hele holdet er enige om, at taget ser bedre ud, 
end det har gjort i mange år.

 

Efter flere dage med arbejde i haven og på taget, flyt-
tede Kent og drengene fokusset lidt tættere mod jorden. 
Et efter et blev hvert vindue og hver dør slebet ned og 
gjort klar til at blive malet. Pensler blev fundet frem, og 
dørene fik et par lag flot hvid maling. I dag står huset 
på Hornbjergvej og skinner –  klar til vinterens rusk og 
regn, og klar til mange år endnu.  

PGU og nok især beboerne på Hornbjergvej takker 
hele flokken for det flotte arbejde. 

Hornbjergvejs bofællesskab

Mickey pudser vinduer og
 døre, inden de skal males.
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“Et efter et blev 
hvert vindue og hver 
en dør slebet ned.”



ROCKSTAR GAMES
– De mest populære spil igennem tiden

ROCKSTAR GAMES

Rockstar Games! Hvis du ikke kender dem, kender du helt sikkert noget 
af det, de har lavet. Rockstar Games er en af verdens mest populære 
spilproducenter. 

Det hele startede med deres lancering af Grand Theft Auto, der udkom 
for 23 år siden. Deres succes toppede med den enormt populært efterføl-
ger Grand Theft Auto San Andreas, som udkom i 2004. Dengang havde 
alle unge en playstation 2 og et GTA spil. San Andreas er solgt i over 130 
millioner eksemplarer, og var det bedst sælgende spil i 00’erne.

 
“Grand Theft Auto 6 
udkommer i år 2023.”

Selvom GTA uden tvivl er deres bedst kendte spil, har Rockstar Games  
også lavet andre spil, som er værd at nævne. Et af dem er Max Payne, hvor 
man løser opgaver og slår de onde ihjel. 

Rockstar Games har ligeledes lavet Midnight Club. Et rigtig fedt bilspil 
hvor du kan pimpe din bil, sætte anlæg i eller neonrør under bilen. Så du 
har den perfekte bil at køre ræs med – ligesom du gør i spillet Smugglers 
Run. Dette spil går ud på at hente smuglergods, der bliver kastet ned til 
dig fra luften for så tilgengæld at ræse fra politi mm., så hurtigt du kan.
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DRØMMETYDNING
– Få hjælp til at tyde dine drømme

14   SMØREN   NOVEMBER 2020

DRØMMEN

Amar: Jeg drømte, at jeg boede på et slot. Så mødte jeg 
vampyren Dracula. Han virkede flink nok, men jeg var 
bange for ham. Mine venner boede der også, men de holdt 
fest uden mig. Så en dag kom han ud af toilettet og skræmte 
mig fra vid og sans. 

DRØMMETYDNING 

Drømme om vampyrer kan hentyde til en person eller situ- 
ation, som dræner dig energimæssigt og følelsesmæssigt. 
Det kan også være et signal til, at du er for naiv – dvs. at du 
stoler for meget på folk, især fremmede. Det interessante 
er, at Dracula kom ud af toilettet. Et toilet i drømme kan 
hentyde til selvrensning.  

Måske har du nogle dårlige vaner, som du er ved at komme 
af med? At drømme om at bo på et slot, hentyder til, at du 
har en god selvkontrol og gode værdier, som du skal arbejde 
videre med. 

At drømme om at feste hentyder til, at du måske har brug for 
at slå dig mere løs – at du har brug for mere frihed. Måske 
føler du, at du har for mange aftaler med dine venner? Er der 
en situation, som du er utryg ved? 

Dracula er på spil .

Draculas slot.

Ifølge overtro kan drømmefangere 
fange onde drømme.
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“Jeg drømte, at jeg 
boede på et slot. Så 
mødte jeg vampyren

Dracula.”


