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Læs om ar fordi hver eneste
af dem har en historie og
sætter spor på kroppen.
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Et sekund
 og alt
ændres
af Anna Staun
Klokken er 11:18, og
ambulancen er netop
ankommet til Hammel
Neurocenter. Himlen er
grå, men fagspecialisterne
på klinik for tidlig
neurorehabilitering venter
på deres nye patient, som
har pådraget sig en
hjerneskade. Dørene bliver
lukket op til den røde
murstensbygning og med
stor koncentration, køres
patienten med elevatoren
op under taget på tredje
sal, hvor klinikken huser ti
sengepladser for
hjerneskadede patienter,
som lige er koblet af deres
respirator.

Hammel Neurocenter er
et højtspecialiseret
neurorehabiliteringshospital,
som siden 2000 har haft
ansvaret for genoptræning af
patienter med hjerneskade
fra hele Vestdanmark.
genoptræning. “Jeg husker den
gode stemning,” siger Natalia
over telefonen nu 8 år efter
ulykken. Da hun blev udskrevet
fra Hammel Neurocenter, kom
hun i en rehabiliterings-klasse på
taleinstituttet i Århus. Efter 1½
år væk fra friskolen kom hun
endelig tilbage.
Fortsættes på side 3....

Natalia Correa Glargaard i dag

Natalia Correa Glargaard
oplevede næsten det samme
tilbage i 2007. Hun var på vej
hjem efter skole, da hun blev
påkørt af en postbil. Hun kom
straks på traumecenteret. Der lå
hun i koma i 14 dage. Senere
kom hun på børneafdelingen på
Hammel Neurocenter.
Dagsplanen var mest fysisk

USA sætter
spor i verden.

Toms digitale spor
af Harald Isaksen
Min onkel, Tom Isaksen, som er
39 år og arbejder i Ubisoft, et
spilfirma. Det ligger i Paris. Han
arbejder med 3D karaktere, og
det har han gjort professionelt i
mere end 15 år. Han har bla.
lavet Hitman blood money,
Hitman absolution og er i gang
med at lave et nyt Ghost recon
spil. Han har også arbejdet ved
3D Films, IO Interactive,
Character Ink før Ubisoft. Senere
i livet vil han gerne lave film,
men lige nu holder han fast i
Ubisoft. Han har lavet børne
fjernsyn, reklamer men nu laver
han karaktere til spil og 3D print.

AR
Jeg fik et ar ved at blive bidt
af en abe. Jeg var i zoo, jeg
kan ikke huske hvor. Jeg var
inde ved aberne, for at fodre
dem en af aberne valgte at
bide mig.
Kilde: Pexels.com
Som ung havde han som hobby
at lave 3D print og var en dygtig
tegner.

af Josephine

Noget andet vi har taget til os er
McDonald's og starbucks.
McDonald’s startede i 1940 og
kom til danmark i 1981 og
starbucks er verdens største
kæde af kaffebarer med
hovedkvarter i Seattle i USA

Vi tager flere og flere ting til os
fra USA. Alle kender nok mors
dag, fars dag og halloween, i
1998 kom halloween til danmark
og i 2008 begyndte Tivoli også at
gøre noget ud af den hyggelige
dag.

Hans hobby blev hans levevej og
på den måde satte han sine
digitale spor i verden.

http://avislayouteren.dk/print?c=81a5d404ef67e77d341f3eefb2bb61d7&p=12803

1/4

6/11/2015

12803

Hinnerup - 06.11.15 - Friskolen i hinnerup - Storgruppen

Det at sætte spor
Af Dagmar Elise Ringgaard
At sætte spor. Det kan både være
at sætte et spor i sneen, men det
kan også være at sætte et spor i
verdenshistorien. Det kan også
være hvis du tegner dit navn på
væggen, eller hvis du ridser det
ind i et træ.
Men hvorfor gør vi det? Hvorfor
betyder det noget for os?
Det er vel fordi vi vil huskes. Vi
vil huskes af vores venner og
familie når vi dør. Det er fordi vi
vil have at når folk går forbi et
sted du også har været, vil du
have de kan se at du var der.
Så kan du spørge dig selv hvorfor
vil vi det? Hvorfor kan det ikke
være lige meget om folk kan
huske os når vi dør. Vi er jo
døde! Vi er der jo ikke til at se
det. Nogle mennesker vil nok
begynde at modsige mig om vi er
på jorden når vi er døde, men det
er en helt anden snak. Personligt
tror jeg ikke vi hverken kan se
eller være på jorden når vi er
døde.
Man siger at mennesker har to
basale frygt i livet. Døden og
forandringer. Men jeg tror der er
tre. Jeg tror også at alle
mennesker er bange for
glemslen. Det kan enten være at
du begynder at glemme, eller
andre glemmer dig. Hvis nu du
er med i et trafikuheld, og for
hukommelsestab, og ikke kan
huske hvem du er. Du kan ikke
huske hvem der er din familie og
venner. Du kan ikke huske hvem
der er dine fjender. Det er jeg
ihvertfald meget bange for.
Glemslen kan også være hvis du
dør, og ingen kan huske dig.
Ingen tænder et lys for dig, ingen
sender dig en kærlig tanke
engang imellem, og ingen bliver
kede af at du er død. Det er helt
ubæreligt at tænke på. Derfor
tror jeg det er vigtigt for os at
sætte spor. Fordi vi ikke vil
glemmes. Også selvom vi ikke er
her længere.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kermit_the_frog_hollywood_walk_of_fame.jpg
Når man sætter en stjerne på
fortovet i Hollywood, sætter man
et spor. Ud over at det må være
utrolig glamourøst at få sit navn
sat ned i stenen må det også
være rart at vide at du ikke bliver
glemt. Den sten kommer til at
være der i rigtig lang tid, også
selvom du af en eller anden
grund ikke kan synge, spille
teater eller hvad det nu er du
laver længere, vil folk hver gang
de ser den sten tænke på dig.
Det må være rart at vide.
Men du behøver ikke være
berømt for at folk tænker på dig.
Det er slet ikke nødvendigt. Der
er 7 milliarder mennesker på
denne jord, og der kommer hele
tiden flere og flere. Jeg ved godt
at du slet ikke kender dem alle
sammen, men du kender nogle af
dem. Ville det ikke være
mærkeligt hvis de slet ikke
tænker på dig engang imellem?
Nogle tænker nok mere på dig
end andre, men det er jo klart.
Dem der har mest med dig at
gøre, tænker selvfølgelig mere på
dig end andre du kender.

"Man siger at
mennesker
har to basale
frygt i livet.
Døden og
forandringer.
Men jeg tror
der er tre."

DIGT:
Du sætter spor

Du sætter spor
Uanset hvad du tror
Måske gjorde du det i går

Hvorfor liste?
Når du kan trampe
Hvorfor sidde stille?
Du får sikkert krampe
Hvorfor gå ubemærket hen?

Eller sidste forår
Nu er året snart gået
2015 er næsten forbi
Prøv at sætte nye spor
Det er nemmere end du tror

Når du kan blive berømt
Kender du godt det der med at
du tænker på en bestemt person
lige inden du går i seng? Næste
gang du gør det, tænk på at der
er sikkert nogle der tænker på
dig.
Jeg tror også det er en vigtig del
af at sætte spor. At folk vil tænke
på dig når de ser det.

Hvorfor være ukendt?
Når du kan være alting

AR
"Jeg flækkede mit øjenbryn ved, at mig og nogle af mine venner
legede og pjattede. En af dem kom til at skubbe til mig, så jeg røg
ind i en reol."

Facebooks rettigheder Salg af
personlige
oplysninger
af Nis

Ca. 3,5 mil. danskere har en
facebookprofil. De fleste ved at
Facebook har rettighed til alle de
billeder man lægger ud på deres
hjemmeside. De kan og må
bruge dine billeder i reklamer, og
på TV. Mange arbejdsgivere
checker ens Facebookprofil,
inden de ansætter en. Men vidste
du at hvis du bliver tagget på
mange forskellige billeder fra
forskellige vinkler, kan Facebook
lave et 3D billede af dit ansigt, og
genkende det i billeder fra andre

genkende det i billeder fra andre
Facebook brugere.

Jeg var ude at spørge folk om de
havde læst Facebook’s “Vilkår og
Betingelser” side inden de
oprettede en profil. Ud af de 15
personer jeg spurgte, havde 1
person læst lidt af siden.

http://avislayouteren.dk/print?c=81a5d404ef67e77d341f3eefb2bb61d7&p=12803

Af Mathias Mundt
På det sorte marked bliver der
handlet med personfølsomme
http://laboplysninger. Prisen for disse
q.deviantart.com/art/Facebook- personfølsomme oplysninger er
83282644
helt nede på 7 kr. prisen er
meget faldende da der er mange

meget faldende da der er mange
hackere der nemt kan hacke sig
ind. Man kan ikke 100 procent
sikre sig imod dette, men man
kan være skeptisk overfor at
videregive forskelligt data til
andre. Oplysninger kan bruges
til identitetstyveri eller misbrug.
Kilde: Jyllands Posten
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Et sted med plads til alle

Et sekund  og
alt ændres

Da Pernille var udsat for en alvorlig arbejdsulykke, kunne hun ikke arbejde mere. Men det stoppede hende ikke. Nu er
hun indehaver af netbutikken Livink, og det går kun fremad. Læs Pernilles historie om at skifte fra sosu assistent til
designer i egen virksomhed.

.....fortsat fra forsiden

“Jeg var et rigtigt friskole
barn”

Af Rosa Holst Bach
Måske kender du hende? Hun
har over 50.000 følgere på
instagram og er bedre kendt,
som Krea_Pernille. Men udover
det er hun også parts indehaver
af designvirksomheden LIVINK.
Pernille og en veninde startede
LIVINK i februar 2014, og siden
da er det gået stærkt.
Virksomheden, som oprindeligt
kun solgt posters og plakater, er
nu udvidet med et bredere
udvalg af lækkert design til
boligen. LIVINK har blandt
andet lanceret de populære
Mood cups, som er kopper med
diverse søde og sjove
ansigtsudtryk. Men hvad er hele
historien bag denne
succesvirksomhed?

Før ulykken følte Natalia sig som
et rigtigt Friskole barn, som
havde en stor vennekreds og
sang i band. Det var meget hårdt
at komme tilbage og svært for
lærerne og hendes venner at
acceptere, at hun ikke var den
samme efter ulykken. “ Lærerne
gjorde virkelig alt, for at jeg
havde det godt.” Men efter 1½
års fravær, er det svært ikke at
føle sig anderledes, og et ½ år
senere, gik hun ud af Friskolen i
Hinnerup.
Et nyt liv begyndte
Natalia startede på Unge Hjem
efterskole, en efterskole med 4
pladser til handicappede. Natalia
var så heldig at være en af de
fire. “Det var vildt dejligt, men
også rigtig hårdt.” Hun fik
mange udfordringer på
efterskolen, men hun udviklede
sig meget.

Arbejdsskade
Det hele startede da Pernille blev
udsat for en arbejdsulykke, som
resulterede i en alvorlig
diskusprolaps. Dette betød også,
at Pernille var nødt til at forlade
sosu faget og var sygemeldt i tre
år. “Jeg kunne intet. Ikke engang
passe mine egne børn!”
Da det begyndte at gå bedre,
skulle Pernille til at finde et job.
“Jeg var i flere
arbejdsprøvninger, til utallige
samtaler ved jobcenter,
kommune osv... Ingen havde
ligesom det rette sted hvor der
var plads til mig, og det jeg gerne
ville og det jeg vidste jeg var god
til, altså det jeg egentlig brændte
for og det min krop ville tillade
mig.”
LIVINK
Derefter begyndte idéen om
LIVINK for alvor at blomstre.
Idéen gik på at starte en
virksomhed, hvor der var plads
til alle. Om det var fysiske eller
psykiske mén, så skulle der være
plads. “Der skulle tages højde for
de ansattes begrænsninger, et
sted hvor jeg og andre kunne
arbejde uden at føle sig uduelig
fordi man som jeg f. eks. måtte
ned og ligge mange gange i løbet
af en dag, for at hvile
ryggen.” Pernille fortæller, at
navnet LIVINK er sammensat af
to ord. Liv symboliserer, at der
skal være plads til alle. Ink, som
på engelsk betyder blæk, fordi,
det startede som en virksomhed,
der producerede plakater.

En inspiration for os alle

Kilde: instagram.com

“LIVINK er blevet
en endnu større
succes, end vi
turde håbe på."
lettelse med al den indre ro det
fører med!” fortæller
Pernille. Pernille er tilfreds og
stolt over, hvor LIVINK er nået
til i dag. “LIVINK er blevet en
endnu større succes, end vi turde
håbe på. Vi er kommet godt fra
start og vores mål inden for 5 år
var at komme i et magasin - det
skete allerede efter 1 år. Hårdt
arbejde lønner sig!”

At springe ud i det
“Det var grænseoverskridende ,
spændende og lidt farligt - man
bliver herrer over egen

kilde: Instagram.com

Dreng flygtet
med familie
uden far.
Af Jakob Fuglsang
12 årige Heydar har været flygtet
fra hans hjemland. Heydar var 5
år der han og hans familie flygtet
fra iran. Han ved ikke hvornår
han mistet hans far, men han
kender intet til ham. “Heg har
ikke brug for at kende ham” sige
heydar. Han synes selv det har
været ret svært at finde til her,
men det klaret han og han går nu
i skole som en helt almindelig
dreng. Heydar kendte ikke ret
meget fra iran, han har ikke
noget kontakt til nogle af hans
venner hvis han havde
nogle?.hvis han selv skulle sige
det synes han det er federe at bo
i Danmark. “Vi flygtet fordi det
var meget svært at bo der og man
kunne ikke få en uddannelse og
der er meget sikre at bo her i
danmark” siger Heydar. Det tog
ham 2 måneder at lære sproget.

Landbrug &
Fødevarer vil til at
lave en
forvaltningsplan,
for at sikre ulvens
fremgang i
Danmark.

I dag er Natalia ved at uddanne
sig til sexolog ved Joan Ørting.
“Man lærer en masse om
mennesket på mange måder”
siger hun. - “Sex er meget
menneskeligt, selvom de fleste
ikke vil tale om det.” Natalia vil
gerne være sexolog, fordi hun
gerne vil hjælpe mennesker og
gøre en forskel for dem. Selvom
Natalia har en hjerneskade, er
hun i dag i stand til at tage en
uddannelse, og leve et liv som
alle andre unge!

Af August
EU’s fredningsregler for ulven,
indenfor for EU’s grænser, lyder
på at, ulven ikke må jages, og
dens yngle- og rasteområder ikke
må forstyrres. Hvis der kommer
en registreret ulveflok, hvor man
skal diskuterer emnerne
fødegrundlag og
habitatgrundlag, potentielle
problemer med
mennesker/husdyr, økonomiske
konsekvenser,
problemhåndtering, overvågning
og skadeserstatning.

Natalia Correa Glargaard på
Hammel Neurocenter
Kilde: Facebook

Natalia Correa Glargaard på
Hammel Neurocenter
kilde: Facebook

http://avislayouteren.dk/print?c=81a5d404ef67e77d341f3eefb2bb61d7&p=12803
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Bagside

Lyden af sejr
I dette års udgave af Den store Bagedyst var der 1,3 millioner
seere. Ca. en femtedel af Danmarks befolkning.
Mange mennesker tager den nemme vej i livet, men Liv
Martine fra Den store Bagedyst valgte at satse det hele. Liv fik
sit ønske opfyldt,
af Mathilde Voldborg
I dette års udgave af Den store
Bagedyst var der 1,3 millioner
seere. Ca. en femtedel af
Danmarks befolkning.

Man fornemmer tydeligt, at det
med at bage ligger i generne hos
Liv Martine. Men interessen
skulle kæmpe om pladsen med
de islandske heste.
Takket være flid og det gode
kammeratskab i Bagedysten,
nåede Liv til finalen.
Kage til min mor
Da Liv og de andre deltagere,
skulle bage den afgørende kage,
vidste Liv præcis, hvem hun ville
lave kagen til.

af Kåre Stougård Miller
Edward J. Snowden er et
computergeni, som har arbejdet
hos NSA og Dell. Han er også
den mand der i år 2013 lækkede
information, om at USA
Spionerede på alverdens lande.
Den 20. Maj 2013 forlod Edward
sit job på Hawaii i NSA og fløj til
Hong Kong, hvor han viste
tusindvis af fortrolige
dokumenter til tre journalister,
efter det fik han international
opmærksomhed, og historierne
viste sig i bladene “The
Guardian” Og “The Washington

efter det fik han international
opmærksomhed, og historierne
viste sig i bladene “The
Guardian” Og “The Washington
Post.” Den 21 Juni blev Snowden
så eftersøgt på to sigtelser for
spionage, og tyveri af
regeringsmateriale. To Dage
senere fløj Snowden så til
Moskva, hvor han så blev i et
måned da han så fik et års asyl i
landet.

Fåret Dolly

Mange mennesker tager den
nemme vej i livet, men Liv
Martine fra Den store Bagedyst
valgte at satse det hele. Liv fik sit
ønske opfyldt, at vinde Den
store Bagedyst 2015.
Den 24-årige Liv Martine, som
også elsker bier, kommer fra en
lille fiskerby i Nordjylland.
Hendes familie har et stutteri
for islandske heste. Interessen
for heste har hun haft så længe,
hun kan huske. Hendes mormor
og morfar ejede et Runddelens
Bageri i Hirtshals.

Edward J. Snowden

af Rasmus Wallentin

Kilde: Flickr.com
Fakta om Den store
bagedyst
50 timers råbånd bliver der
optaget til hvert afsnit på 1
time.
Deltagerne øver sig meget
på de kendte udfordringer
i programmet. Tobias blev
mesterbager i første afsnit
bla. fordi han prøvebagte
sin lagkage otte gange
hjemme, inden han skulle
lave den til optagelserne.

der betyder allermest for mig.
Det var en kage, jeg længe havde
tænkt på at lave, som inddrager
min mors og min fælles interesse
for islandske heste og kager,”
fortæller Liv.

Fåret Dolly var et af de første
klonede pattedyr. De første får
var tvillingerne Megan og Morag.
Dolly blev opkaldt efter Dolly
Parton fordi kloningen skete via
celler fra brystet. Kloningen
foregik i 1996, og den lykkedes
fint. Desværre døde Dolly af en
helt almindelig
lungesygdom. Dolly historie er
blevet meget diskuteret og
omtalt i medierne pga det etiske
perspektiv. Har man penge kan
man i dag få klonet sit kæledyr
for ca 100. 000 kr.

Aarhus letbane er undervejs
af Aksel Højlund
Aarhus letbane er ved at blive
bygget og ventes helt færdig i
løbet af de næste 10-15 år.
Letbaner kører som et
almindeligt tog på skinner, men
ved siden af trafikken ligesom en
bus. Der kommer også nogle
steder til at være parkeringspladser, så man kan parkere sin

Kilde: BT.dk
“Jeg var ikke i tvivl om, at min
kage skulle være til min mor.

Kilde:
https://pixabay.com/da/fårfåreuld-uld-dyr-dyreliv-pels345691/

pladser, så man kan parkere sin
bil og så tage med letbanen. Der
er rigtig mange i Aarhusområdet der hver dag tager ind
til Aarhus for at arbejde. Hvis
man får flere med de offentlige
transportmidler, vil der være
færre, der kører i bil, og dermed
mindre forurening, og mindre
trafik specielt i myldretiden.

Kriminelle spor
af Marius Salling
Chano Sakskjær er indsatsleder
for det århusianske politi. Han
vil fortælle om de spor, som kan
blive vigtige, når man skal
afsløre en gerningsmand.fx i
sager med voldtægt, indbrud og
mord.
Hvilke spor finder de
Det de leder efter, kan for
eksempel i en voldtægtssag være
sæd, fingeraftryk og sålaftryk. I
indbrud kan det være aftryk eller
maling fra et koben,blod fra
personen, støvleaftryk eller
fingeraftryk. I et mord kan de
lede efter våbnet fra mordet,

måske med fingeraftryk eller
støvleaftryk på gerningsstedet.

Hadis
historie

Hvad gør de med sporene
De spor de finder på et
gerningssted, sender de til en
tekniker.
De leder efter DNA. hvis at de
finder DNA tjekker de om at
han/hun har gjort noget før. de
tjekker deres arkiv, for at se om
vedkommende har gjort noget
kriminelt tidligere. Hvis det er en
ny gerningsmand, så fører de
hans/hendes personoplysninger
ind i deres arkiv
I retten fremlægger politiet deres

http://avislayouteren.dk/print?c=81a5d404ef67e77d341f3eefb2bb61d7&p=12803

Af Fie Iversen og Silas Krabbe

Kilde: Pixabay.com
beviser.Hvis dommeren finder
gerningsmanden skyldig, så får
de en dom, afhængig af hvad de
har gjort.

38 årige Hadi har været flygtet
fra deres hjemland. Hadi Omat
på 38 år er flygtning fra Syrien.
Hadi har boet i Danmark i et år
og fire måneder og, nu han har
fundet til her i Danmark. Hadis
kone har boet her i 2 år, men han
har også andre
familiemedlemmer i Danmark,
hans mor og, bror er her. Hadi
går på sprogskole i Hadsten, det
er han glad for. Han synes det er
svært at lære dansk, men håber

svært at lære dansk, men håber
at en dag kan komme ind på uni,
han vil læse honolog. Han
kender en gruppe dansker som
snakker arabisk og han kender
en dame der hedder dorte som er
deres kontaktperson. Der han
boede i Syrien manglede de ikke
ligefrem penge, men det var
heller ikke sådan de havde for
mange. Hadi og hans mor flygtet
fordi, hans to brødre og, hans
fætter blev skud af politiet. han
gave 70.000 kr. For at komme til
Danmark. Første tog han til
Egypten, hvor han sejlet i en lille
både til Italien, også kørte med
en lastbil til Danmark og, han
endte i sandholmlejren. nu bor
han i et hus i Hinnerup.

4/4

