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RØNDE VANDREHJEM
– Mad ud af huset 

og vandrecafé

HUSK at der er værkstedslukket i uge 7

På grund af de nuværende corona-restriktioner, kan vi desværre ikke sætte datoer på ovenstående 
fællesarrangementer. Vi glæder os rigtig meget til, at det igen bliver muligt for os at samles. 

Så snart muligheden byder sig, får I datoerne for arrangementerne.

FÆLLESAKTIVITETER 
FORÅR 2021

Banko

Filmaften

Kom og 
vær med. 

Vi glæder os til 
at se jer til vores 
mange hyggelige 
fællesaktiviteter.

Brætspil og grill DET SKJULTE SLOT
– Ny tegneserie 

TRÆVÆRKSTEDET
– Produktion af legehuse 
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Udenfor træværkstedet kan man nyde synet at et legehus og et hundehus

TRÆVÆRKSTEDET
– Der produceres flotte legehuse

SPÆNDENDE PROJEKT PÅ 
TRÆVÆRKSTEDET

På PGUs Træværksted bliver der produce- 
ret mange forskellige ting. Et af efter- 
årets og vinterens helt store projekter  har 
været fremstilling af legehuse. 

Projektet startede med, at nogle elever var 
interesserede i at bygge et legehus. Da lege-
huset var færdigbygget, blev det stillet op 
udenfor Træværkstedet. Dette medførte 
meget  hurtigt  flere ordre. 

STOR EFTERSPØRGSEL

Der har været gang i salget. Alene en af 
ordrene lød på 4 stk. legehuse. Der er leve- 
ret legehuse til Mørke, Randers og Aarhus. 

Eleverne gik til opgaven med krum hals, 
og det er mere eller mindre alle elever på 
træværkstedet, der har været inde over 
projektet.

Der er i alt blevet produceret 8 legehuse og 
et enkelt hundehus. Og mon ikke det bli- 
ver til flere i fremtiden.

Af fremtidige projekt kan nævnes shelters, 
bordbænkesæt, tapasbrætter, spisebord til 
Tingvej, fuglehuse, et skrivebord og reoler.

“Nye varianter af 
legehushuse er under

opsejling”
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VANDREHJEMMET HOLDER SIESTA, 
MEN VI KEDER OS IKKE…
Vinteren er tiden, hvor vi har mulighed for at få opdateret vores dejlige 
vandrehjem… Specielt i disse måneder hvor coronaen spøger.
Vi har desværre måttet lukke for servering af mad, så køkkenet har været 
lidt stille siden før jul. Det vil jo sige, at vi stort set ikke har nogle gæster 
i huset, så det er nu, at vi har mulighed for at male, afhøvle gulve, hoved- 
rengøring, flytte om og lignende. Og der er fuld gang i projekterne.

Men vi savner vores gæster, og vi vil gøre næsten alt for at få lidt gang i 
hjulene igen, så vi har her i januar åbnet vores ”Vandrecafé”. Caféen er 
åben, når vi er her, og når flaget står ude. Vi tilbyder kun varme drikke TO 
GO til små priser – kaffe, te og kakao. Men hvis man varsler sin ankomst, 
kan vi også byde på kager og lidt til den søde tand. Der er dog kun et 
minus… Vi MÅ ikke tilbyde en siddeplads – hverken ude eller inde.

Vi er jo alle på arbejde på vandrehjemmet – så et andet nyt vinter-til- 
tag er vores Onsdags Take Away – lidt forkælelse til familien… Vi laver 
aftensmad ud af huset hver onsdag. Noget hele familien kan lide, varieret 
og nogle gang med et strejf af nostalgi eller af fjerne himmelstrøg. Til-
buddene bliver lagt på vores facebookside og kan bestilles om mandagen 
inden kl. 13.30.

Vi glæder os til at foråret kommer, og der bliver åbnet for mødet med nye 
gæster og fester.

RØNDE VANDREHJEM
– Mad ud af huset & vandrecafé

Rønde Vandrehjem en smuk vinterdag i januar

Kaffe, the og cacao sælges for 5 kr. til folk, der er ude at vandre.

Lækker Take Away klar til afhentning.
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“Et andet nyt vinter-tiltag 
er vores Onsdags Take Away
– lidt forkælelse til familien.”
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FIND 5 FEJL
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“På Medie har vi fået 
endnu en talentfuld illustrator. 

Velkommen til Mitch”

PGU NYT
FRA FACEBOOK
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Nyt plakatdesign til børneværelset fra PGU Medie.Det sner udenfor, men i Gartneriet er det altid grønt.

Der bliver arbejdet hårdt på træværkstedet. Så kom første onsdagsmenu afsted... Håber det smagte.
Vi glæder os til at sende næste onsdagsmenu afsted - Frikadeller med stuvet 
kål og tilbehør... Husk at bestille senest mandag kl.13.30.



UN DE R LUPP
E

N

Navn:

Fødselsdag: 

Søskende:

Hvor kommer du fra: 

Stjernetegn:

Hvilket job ønsker du dig efter PGU: 

Kæledyr: 

Har du en kæreste: 

Kunne du godt tænke dig en kæreste: 

Hobby/interesse: 

Yndlingsdyr/værste dyr: 

Yndlingsfrugt/værste frugt: 

Yndlingssport/værste sport: 

Hvad er det værste du ved: 

Tre ting du vil have med på en øde ø: 

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

Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du så være: 

Din største oplevelse: 

Hvad skal du efter PGU: 

Hvad er det bedste ved at være i PGU:

Hvad er det værste ved at være i PGU: 

Jonathan Højberg Ovesen

14/08/02

Jeg har to søskende

Jeg kommer fra Aarhus

Løve

Design eller produkt inden for medie. (ved ikke endu.

Kat

Nej, det har jeg ikke lige nu

Ja, der er da en, der er sød

Køre scooter, venner, biler, musik. Der er meget

Yndlingsdyr: hund, kat, hest. Værste: edderkopper

Yndlings: Jordbær, vindruer og blåbær.  Værste: ingen

Yndlings: ræs. Værste: fodbold

Mange ting. f.eks. sorg 

Mad, drikke og medicin

Gemme dem og spare op til noget jeg vil have

Det ved jeg ikke lige

At have mødt nogle gode venner og ferie i Portugal

Det ved jeg ikke endnu. Jeg er ny herude

Venner og medielinjen. Vejlederne, især Naja & Ditte

Intet indtil videre
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