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Ledarsidan 

Årgång 10 nr 4  

 
När jag läser årets sista nummer av Lagunen så 
slår det mig att vi har haft mycket att fira under 
hösten som varit.  
 
I ”På Djupet” har redaktionen gjort ett gediget 
reportage om den nyaste verksamheten vi har,  
Utbildning och relationer, och invigningen av 
densamma. Vi kan även läsa om redaktionens 
egna jubileum med öppet hus, som jag vet var en 
mycket populär tillställning med över 100 besö-
kare på två dagar. Fantastiskt! :)  
 
I skrivandets stund så är det exakt 36 dagar kvar 
till nästa stora firande: Julen. Vi kan se fram emot 
att det blir lite ljusare omkring oss med juleljus 
som glimmar både inomhus och utomhus, eventu-
ellt lite snö och kanske också lite ledighet. På si-
dan 22 tipsar Reijo oss om nya julskivor som de-
finitivt kan öka på julstämningen. Och ifall du 
inte gillar jul, snön och vintern, så kan du alltid 
drömma dig bort till varmare breddgrader genom 
att läsa Suphaps fina reportage om Thailand på 
sidan 16. 
 
Julen kan vara nog så stressig på många sätt, men 
också en tid för både återhämtning och eftertanke. 
Det jag ser fram emot vad gäller julen är att få 
vara lite ledig, fylla på med energi och vara till-
sammans med min familj. 
 
Med det sagt önskar jag er alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år!! 
 
 
Jelena Acimovic Toll 
Vikarierande  
Enhetschef 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årgång 10 nr 4 Sida 3 ANNONSER/INSÄNDARE 

Annonser/Insändare 
LYRISK LYRIK - 3 dikter insända av Kapten Gustav – Ulf Falkenström 

 
Vill du bli 
intervjuad av oss 
på Lagunen?  
 
Eller vill du 
publicera en text 
eller bild?   
 
Du kanske vill 
dela med dig  
av en upplevelse 
med några foton? 
  
Är det kanske 
någon annan  
som du vill 
uppmärksamma?  
 
Har ni något att 
meddela 
Lagunens läsare 
från er 
arbetsplats? 
 
SKICKA DIN 
INSÄNDARE  
TILL OSS,  
ELLER SLÅ OSS  
EN SIGNAL! 

 
Adress och 
telefonnummer 
på sida 2. 

 

En God Jul  

önskar vi  

alla läsare!  

I detta nummer  
har vi lagt ut  

denna lilla  
bokmärksängel  

här och var.  
Hur många  

kan du hitta? 

Orgelbrus 
 
Orgelbrus i dina valv 
Här har någon krönts 
Här har någon dött 
Här har någon fötts 
Stjärnorna ser alla händelser 
Älskande par i skuggorna 
Mörker inombords 
Mörker utanför 
Kan någon tända ett ljus? 
Atomer oräkneliga 
Kan någon vila mig? 
Kan jag vila i någon? 
 
Varseblivning,  
längtan skapt till människa 
I dina valv hörs orgelbrus 
Från fjärran änglarna leker tafatt 
Båten plöjer sig en gata  
i silverskimrande böljor 
Toner från höjden  
vill vibrera själen 
Överjordiska färger 
 vill spränga hornhinnorna  
Alla sinnen öppnas 
Finns till som en befruktning 
Man visste inte att man fanns,  
men man finns, evigt leva där 
 
Tvivel i regnbågen  
Sinnena suger in härligheten  
och tvivlet finns inte längre 
Själen lever där köttet dör 
Basuner intar öra,  
som penis intar vagina  
Finnas till i atomernas kosmos 
Kärlekens helande kraft 
Känner livet pulserar  
Blod, finns till  
Är redan med dig i himmelen  
Kan någon tända ett ljus?  
 
Oh, detta härliga orgelbrus! 

Varför ville du 
 
Du kysste mina ögon, med ett leende på läpparna,  
vi var inneslutna i varandras ensamhet.  
Det var ju det här vi ville, att finnas till för varann,  
egentligen ville vi se varandra förgås,  
vi stod inte ut att se varandras lidande.  
Solstrålen kittlade fotsulorna,  
barnet lekte i smilgroparna,  
hösten dödar oss, det var ju det vi ville,  
vi ville förgås upphöra att finnas till,  
slippa smärtan.  
Hösten dödar oss, det var ju det vi ville, 
 drunkna i oceanen, som i fostervattnet,  
brännas till aska i solen, och spridas för vinden.  
Sjunka ner i havet, varur vi kom,  
döden förförde oss. 
Varför ville du… 

Havet 
 
O, hav, dina snäckskal sköljs upp på stranden 
Sätt en stor gammal snäcka mot örat  
och lyssna vad den berättar om dina hemligheter 
Förringas och förgås. Varför är det svårt att leva 
Havet minns vikingar hur de slogs och stal 
Älskande par, korsfarare, stjärnor som ögon 
Vittne till allt, där döljs många skatter  
Havet är mycket gammalt  
Det kan ge vederkvickelse och nöje  
Det har varit mångens grav  
Detta vatten, vårt viktigaste livsmedel  
 
Undrar vad som finns på din botten  
Spänning rysning  
Detta kretslopp av vatten som är du och hav  
Dykare är på jakt efter dina fynd  
Man kan gissa och förstå, ändå är det spännande  
Allt kan du vara o hav  
Vacker och ljummet, smekande i dig vill man leka  
Hotfull, kall och olycksbådande, sjömäns skräck  
Du är så gammal att du sett  
allt mellan himmel och jord. 

LAGUNEN  

kan köpas i  

butiken Kan o Vill sa
mt på   

Värjans ca
fé och på Munktelltorget 2. 
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Nytt i Nyfors 

En vacker höstdag i oktober gick vi till Nyfors för att vara med 
på Öppet Hus när ”Utbildning och Relationer” hade invigning. 
Många andra var nyfikna och på väg dit, konstaterade vi. 

Vad är det 
då för verk-
samhet? Det 
får du läsa 
mer om i vår 
intervju på 
nästa upp-
slag. Här  
får du se 
Haukars  
foton från 
invigningen. 



Sid 5 Årgång 10, nr 4 PÅ DJUPET 

Invigning av ny verksamhet 

Mikael Edlund, ordförande för Vård– och om-
sorgsnämnden, talade kring frågan”Vad är det 
för liv vi vill leva?” och medan han laddade för 
att klippa bandet, fick vi höra förvaltningschef 
Sara Schelin. Men när det så var dags för det 
stora klippet, överlämnades saxen till Catrine 
Åkerlund, besökande från Djurgårdsskolan. 

På uteplatsen blommade 
en ros, kanske den sista 
för i år?  
 
Med hopp om många 
nya rosor och idéer, 
tackar vi för en fin in-
vigning och önskar er 
lycka till! 
 
Haukar, Diana, Krister,  
Jim, Reijo och Suphap. 

Vi bjöds på 
cider, snittar 
och kaffe, bok-
bord och info 
om VIP, teck-
en, rättigheter 
m.m.  Vi pro-
vade att måla 
känslor i olika 
färger. 

Elin 
bjöd på en vacker 
musik, en sång 
som hon själv 
komponerat för 
dagen och fram-
förde med 
sin änglaröst. 
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Utbildning och Relationer 
Utbildning och Relationer är en Daglig verk-
samhet som håller till i Nyfors och som arbetar 
för att våldet ska minska. Lagunen intervjuade 
Karin, Melinda, Tommy och Elin, som berättade 
att de tillsammans med Jenny är de som jobbar 
mest där. Det är några personer till också, som i 
dagsläget inte jobbar så många timmar.  
 
Den personal som jobbar här är Caroline och So-
fia, men ibland har vi också Ulrica här och även 
Åsa och Anna har vi med att göra, berättar de. 
Det är för att vi tar fram material till VIP-
kurserna. Det är en av våra arbetsuppgifter. En 
annan är att informera om våld i samhället. Våld 
finns på många sätt; våld mot funktionsnedsatta, 
våld av män mot kvinnor, materiellt våld, sexu-
ellt våld osv.  
 
Vi får reda på mer om våld under vårt besök. 
Gruppen visar oss kontrollhjulet som beskriver 
att även när man inte får det man behöver, av 
någon som är skyldig att ge en det, är det en slags 
våld. Det kallas försummelse. 

- Hur ser en arbetsdag ut hos er? 
Alla har olika uppgifter, exempelvis så kan en dag för mig se 
ut så att jag står vid kopiatorn och kopierar papper och sorte-
rar dem en hel förmiddag, säger Elin.  
 
Vi har KP-samtal med vår kontaktpersonal en gång i veckan 
då vi går igenom arbetsuppgifter och schema, säger Karin. 
Det kan vara skönt att få prata med någon också om hur man 
haft det under helgen. 
 
Ibland är det extra mycket jobb när det är pärmar som ska 
göras iordning för kurser, berättar Melinda.  
 
Tommy berättar att han också verkar för att berätta om och 
bevaka frågor som är viktiga för döva och även homosexuel-
las rättigheter.  
 
Vi håller också i en studiecirkel en gång i veckan på ABF 
om diagnoser och funktionsvariationer, på måndagar mellan 
13 och 15. 
 
Vad har ni för arbetstider? 
Arbetstiden kan variera mellan 8 och 15. 
 
Vad är svårt i det här jobbet och vad är lätt? 
Det svåra är när man läser om våld och saker som händer. 
Det kan kännas jobbigt. Det lätta är när man får berätta om 
det man kan. Men det svåra är att läsa på. 

Makt– och kontrollhjulet 

Sofia 

Melinda Karin 

Elin 

Tommy 
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Arbete mot våld 
Vi har också fått vara med på VIP-konferens en 
och pratat på mässan på Stat i september. Då 
fick vi prata för 250 personer. Det måste ju vara 
en utmaning, konstaterar Lagunen. Vi har deltar 
i olika sammanhang, såsom intradagar och har 
fått resa en del också, berättar de. Elin hade sin 
första föreläsning på Ekerö och det gick bra, vi 
har också varit till Malmö. 
 
Hur trivs ni? 
Det är mest bra. Bra arbetskamrater. 
 
Berätta om namnet på er verksamhet. 
Från början hette vi VIP-verksamheten, men 
det blev rörigt för folk blandade ihop oss med 
VIP-kurserna. Det namn som gäller nu, Utbild-
ning och Relationer är Sofias förslag och vi 
röstade fram det i gruppen. 
 
Är det något mer ni vill berätta om? 
Ja, vi har en Facebooksida som vi uppdaterar 
varje vecka. Det får ni gärna besöka. 
 
Vårt motto i gruppen är:  
Välkommen hur du än mår och känner dig.  
Det är viktigt som grund i vårt arbete. 
 
Gruppen berättar också lite om att Sinnesrobö-
nen blivit en viktig tanke att leva efter. Den 
använder de på VIP-kurserna, men vi pratar om 
den här också. Om var vi ska lägga vår energi 
för att må bra. 

Reportaget gjordes av Haukar, Jim, Krister, Fredrik och Diana 
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Lagunens 10-årsjubileum 
Redaktion Lagunen  
firade 10 år! 
 
Hösten 2006 startade en ny verk-
samhet inom Eskilstuna kommun, 
Arbete och Aktivitet. Redaktion 
Lagunen kom att bli en daglig 
verksamhet för personer med 
funktionsnedsättningar. Den vän-
der sig till personer som fått LSS 
eller SoL beslut via handläggare.  
 
Den huvudsakliga uppgiften är att 
producera tidningen LAGUNEN 
och det första numret gavs ut i 
början på året 2007. Med fyra 
nummer per år ger vi nu ut det 
40:e numret! 
 
Tidningen går i första hand ut till 
våra ”egna” verksamheter; gruppbo-
städer och dagliga verksamheter, 
men Lagunen efterfrågas även på 
annat håll. Om du som privatperson 
är intresserad av den, kan du köpa 
den på våra dagliga verksamheter; 
Kan och Vill samt  Värjans Café. 
Den finns även att köpa på Företa-
gens Hus, Munktelltorget 2. 
 
Tidningens innehåll utgår ifrån vilka 
deltagare som finns i arbetsgruppen. 
Vi uppmuntrar deltagarna att arbeta 
utifrån sina individuella intresseom-
råden, det är deltagarnas egna frågor 
som ska stå i fokus, det unika i varje 
människa som ska få komma till ut-
tryck. Vi arbetar samtidigt som 
grupp, där en målsättning är att vi 
tillsammans bestämmer tema och 
aktiviteter kring dessa. 

Vi hade också öppet 
hus den 26 och 27 
oktober och är så gla-
da att det kom så 
många, både kända 
och okända ansikten. 

Tusen tack för all 
uppmärksamhet! 

För att fira det hela gjorde 
Lagunen under jubileums-

veckan utställningar          
på Värjans café och        

Carinas café på biblioteket.  
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Det finns så myck-
et man kan göra 
på en redaktion!  
 
Många besökare 
passade på att pro-
va olika aktiviteter 
som vi har för oss  
här på    Lagunen.  
 
Under Öppet-hus-
dagarna blev det 
mycket skratt och 
fina minnen.  
 
En mötesplats för 
både gamla och 
nya vänner. 
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 Fika och tipspromenad 

Så här fullt har vi inte haft 
på Lagunen sen vi startade!  
Jätteroligt med besök! 
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Grattis till Gustav Nyberg som klarade alla rätt på  
tipspromenaden och Daniel Persson, som var den  

som lottades ut bland dem som hade 9 rätt!!! 
Här är svaren, de rätta svaren är markerade med blå text: 

 
1.  Vilket år startade redaktion Lagunen?  1 - 2005  X - 2006  2 - 2007 
 
2. Vad betyder ordet Lagun?    1 - Kaos  X - Fördjupning 2 - Lycka 
 
3. Hur många nummer av Lagunen finns det?  1 - 10  X - 24  2 - 39 
  
4. Vilket språk har Per tatuerat på sin arm?  1 - Arabiska X - Thailändska 2 - Kinesiska 
 
5. Hur många sidor finns det i Lagunen?  1 - 20  X - 24  2 - 30 
 
6. Lagunen ligger i huset som kallas Delfinen.  
         Vad var byggnaden från början?   1 - Dagis  X - Djuraffär 2 - Kontor 
 
7. Hur gammal kan en Delfin bli?   1 - 10 år  X - 40 år  2 - 100 år 
 
8. Vad är en Liger?     1 - korsning mellan leopard och tiger 
       X - korsning mellan lodjur och lejon 
       2 - korsning mellan tiger och lejon 
9. Lagunen ligger i Skiftinge.  
         Vilken buss tar du till Lagunen?   1 - buss nr 2 X - Buss nr 3 2 - Buss nr 5 
 
10. Vad heter kyrkan i Skiftinge?   1 - Sankt Eskil X - Sankt Petri 2 - Sankt Pauli 
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ROKS -   Riksorganisationen för  

I juni i år intervjuade jag en representant för Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige.  Hon som blev intervjuad heter Zozan Inci och hon är ordförande i 
ROKS. Hon berättade att i Sverige finns två förbund för kvinno- och tjejjourer. Vidare 
finns det ca 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige och av dem så har ROKS ca 100 jourer 
under sina vingar och det andra förbundet, Unizon, har resten. Skillnaden mellan ROKS 
och Unizon är att ROKS är kvinnoseparatister, det vill säga att de har enbart kvinnliga 
anställda medan Unizon har både kvinnor och män anställda. 

   
ROKS logga                         Internationella kvinnodagen uppmärksammas      Roks ordförande Zozan Inci                                

ROKS viktigaste uppgift är att hjälpa och stödja jourerna runt om i Sverige så att jourer-
na i sin tur kan hjälpa utsatta kvinnor. Förutom det så driver ROKS kampanjer och har 
också nationellt arbete. De försöker också påverka lagarna och de hjälper jourerna bland 
annat med att driva olika frågor och ge jourerna ekonomiskt stöd. Jourerna får också 
hjälp av ROKS att fylla i olika ansökningsblanketter som många gånger kan vara svåra 
att fylla i. 
 
ROKS tidning ”Kvinnotryck” ges ut fyra gånger om året. De har även en hel del infor-
mations- och faktamaterial och böcker om våld mot kvinnor som de säljer. 
 2014 var det en stor konferens i Malmö om kvinnors rättigheter. Politiker bland andra 
höll tal och lovade 200 miljoner kronor totalt till jourerna. Det löftet höll dem och mer 
därtill, jourerna fick 100 miljoner om året fram till 2018.  Pengarna var öronmärkta men 
tyvärr så fungerade inte fördelningen så bra i början men nu för ROKS ett påverkansar-
bete så att pengarna blir rätt fördelade. 

 

ROKS demonstrerar                  ROKS egen tidning och olika publikationer  
           

Att ROKS har en viktig uppgift är det ingen tvekan om. Stödet som jourerna får är ovär-
derligt. Personalen på jourerna gör också ett viktigt arbete i att hjälpa och stödja de kvin-
nor som kommer. Det är dock inte alla kvinnor som blir slagna som vänder sig till jou-
rerna, mörkertalet är stort. En del kvinnor stannar hos sina män fastän att männen fort-
sätter att hota och slå kvinnorna. Varför går de inte? Varför stannar de kvar i våldet? En-
ligt ROKS så beror det främst på två saker. Kvinnan vågar inte lämna mannen dels för 
att hon är rädd för honom och dels för att det oftast finns hot med i bilden.  
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.kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

Mannen kan hota kvinnan med att göra något mot till exempel ett barn, ett djur eller nå-
gon annan närstående om kvinnan inte gör som han säger. Detta räcker oftast för att kvin-
nan ska stanna kvar. ROKS och jourerna uppmanar hela tiden kvinnorna att anmäla även 
om det inte går till åtal. Detta för att ju fler som anmäler desto mer ökar chanserna att 
kvinnorna börjar tas på allvar. 

            
Fler verksamheter som telefonjour, en hemsida för tjejer och en barnfond för barn som kommer till jourerna  

Att kvinnor ska ha all hjälp och stöd de kan få är ju självklart, men männen då? Ska de 
låsas in och nyckeln slängas bort? Ska de ha enbart straff eller ska de få hjälp de också? 
Ja, nu för tiden så ska männen erbjudas hjälp. ROKS syn på saken är att om männen som 
slår sina kvinnor och blir erbjuden hjälp och verkligen vill ha hjälp så ska de få det. Om 
de inte vill ha hjälp då är det är bortkastad tid, pengar och resurser. Om de så genomgår 
ett helt behandlingsprogram så hjälper det inte ett dugg om de inte själva vill. Män är inte 
mer utåtagerande och aggressiva utan det stora problemet är normerna och attityderna 
som vi har i dag i samhället. Barn växer upp med vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt och kvinnan ska vara underordnad. Det är där felet ligger och det är det vi måste 
arbeta med. 

Finns det någon skillnad mellan kvinnojourer och tjejjourer? ROKS svarar att tjejerna er-
bjuds inte boende som kvinnorna.. Tjejjourerna håller istället kontakten med tjejerna via 
mail, chatt och telefon. Tjejerna är mellan 10-25 år, många är omyndiga. Flickor som 
ringer till jouren är oftast utsatta för våld av sina killar eller någon de känner men det kan 
också röra sig om sexuella övergrepp. Här är det föräldrar och myndigheter som har an-
svaret för flickorna. Kvinnorna däremot är vuxna och har oftast barn och behöver komma 
bort från sina våldsamma män.  
ROKS vill förmedla något: De tycker att det är väldigt viktigt att prata om kvinnans per-
spektiv. Vi måste skapa förståelse för dessa kvinnor som lever i destruktiva förhållanden. 
Det är inte det att dessa kvinnor vill ha stryk utan det handlar om normaliseringsproces-
sen, våldet blir normalt till slut för dessa kvinnor. Vi behöver en attitydförändring hos 
myndigheter men också i samhället generellt. Varje år mördas 17-20 kvinnor genom våld 
i nära relationer i Sverige. Det är viktig kunskap. En annan viktig sak att prata om är 
mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är en brottslig handling som är störst i 
Sverige och världen. 
 
Här är kontaktuppgifter om man vill komma i kontakt med ROKS:                       
Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – ROKS Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm    
Telefon: 08-442 99 30       Hemsida: www.roks.se   Tjejjourernas egen hemsida: www.tjejjouren.se         
Epost: info@roks.se 

Reportage av Maj Jensen 
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SOL VIND & VATTEN 

I Februari 2016 skulle Ted Gärdestad fyllt 60 år. Detta har man firat 
med en fantastisk konsertturne. Den 20/10 var jag i Västerås på hyll-
ningskonsert till Ted Gärdestad. Det var en bejublad hyllning till Ted 
Gärdestad, hans musik, livet och kärleken. Efter att ha gjort  50 slut-
sålda konserter tidigare, bestämde man sig för att göra 4 konserter till 
i Oktober månad med en avslutande TV inspelning i Gävle där man 
bjöd in David Lindgren som speciell gästartist. 
Under denna turne har en rad kända artister, uppbackade av kapell-
mästare Peter Ljung och några av Sveriges bästa musiker. 
Janne Schaffer , svensk gitarrgigant i världsklass, som har spelat 
med de flesta världsartister. Han arbetade tillsammans med Ted under 
många år och är  en av få som kom Ted riktigt nära. Janne är solist 
och konferencier under föreställningen. 
Sonja Aldén,   fantastisk sångerska och älskad artist. Hon kallas ofta 
för ”vår tids kvinnliga Ted Gärdestad”. Oförställd enkelhet och musika-
lisk skönhet hör till hennes artistiska kvaliteter. 
Johan Boding , en av Sveriges bästa sångare med en röst som är 
väldigt lik Teds. Turnérar med Rhapsody i Rock och är även känd från 
Queenföreställningen Night of Queen. 
Kristin Amparo  , tillsammans med nya stjärnskottet Albin gjorde hon 
hitlåten ”Din Soldat” och har även jobbat med artister som Oskar Linn-
ros, Daniel Adams-Ray, Nina Persson. 2015 gjorde Kristin succé i Me-
lodifestivalen med låten ”I See You”. Hon turnerade med Christer Sjö-
gren och Andeas Weise i bejublad Sinatrahyllning . 
Detta var en show,   fylld av glädje o kärlek där sången, musiken, ar-
tisteriet gjorde föreställningen till en enda stor fest och avslutades 
med allsång till låten ”Satellit”. Reportage av Fredrik 
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Frö 

 
Skulle egentligen 
skrivit om kärnor men 
det blev så att jag 
skriver om frön istäl-
let. Ett frö är en fort-
plantningskropp hos 
fröväxter. Är innandö-
met hårt, som bär och 
stenfrukt, kan det kal-
las kärna. Ett frö be-
står av ett embryo, el-
ler näringsvävnad och 
ett skal. 
 
Frön kan vara nakna 
som hos barrväxter, 
eller inneslutna i fruk-
ter som hos blomväxter.  
 
Barrväxterna är indelade i olika familjer, släkten och arter. Blomväxter är växter som 
karakteriseras av att det sitter frö inneslutna i en frukt. Med sina 300 000 arter omfattar 
de 99 % av alla växter. 
 
De människor som använder frön är jordbrukare,  trädgårdsmästare, kolonilottsägare 
och självfallet egnahemsägare som odlar på gården. 
 
Embryot som finns hos alla växter utvecklas i fröämnet som finns. Integumenten är höl-
jen runt äggcellen och senare runt fröämnet. 
 
Fröet kan variera från mikroskopiskt litet,  
som orkideér, till väldigt stora, som vissa  
palmer. Normalt består fröet av grodd  
(embryo) näringsvävnad (frövita,  
endosperm) och fröskal. 
 
 
 
Text:  Jim Karlsson 



Thailand 
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Hej jag heter Suphap jag är 25 år och kommer från Thailand.  
Jag kommer från en stad som heter Nakhon Ratchasima, kallas Korat och är en stad i 
nordöstra Thailand med  147 000 invånare (2007). Jag kom med min mamma till Sveri-
ge när jag var 12 år gammal. Min riktiga pappa är död och mamma gift med en svensk 
man och bor i Sverige. Jag har bott i Sverige ungefär 14 år. Min riktiga pappa var   lärare 
i Thailand. Han dog när han var 38 år gammal och jag började på Årbyskolan när jag var 
12 år. Nu är jag vuxen och bor själv. Jag bor i Eskilstuna och mamma bor också i Eskils-
tuna. Här är bild på Thailands flagga och min pappa, Suport. 

 

 

 

 

Thailand, officiellt Konungariket Thailand  , tidigare känt som Siam , är ett land belä-
get i centrala delen av den indokinesiska halvön (Bortre Indien), i Sydostasien. Det grän-
sar i norr till Burma och Laos, i öster till Laos och Kambodja, i söder 
till Siamviken och Malaysia och i väster till Andamansjön och den sydligaste delen av 
Burma. Dess havsgränser inkluderar Vietnam i Siamviken i sydost 
och Indonesien och Indien i Andamansjön i sydväst. 
Det är en monarki med kung Bhumibol Adulyadej Rama IX, den nionde kungen 
av Chakridynastin, som har regerat sedan 1946, vilket gör honom till den statschef som 
suttit längst och den längsta regerande monarken i Thailands historia. Kungen har offici-
ellt titeln statschef, chefen för de väpnade styrkorna, upprätthållare av den buddhistiska 
religionen och försvarare av alla trosriktningar. Sedan en statskupp i maj 2014 styrs 
Thailand av en militärjunta.   
Thailand är världens 52:e största land vad gäller den totala arealen (något mindre 
än Jemen och något större än Spanien), med en yta på cirka 513 000 km² och det 20:e 
mest befolkade, med cirka 69,5 miljoner människor. Den största staden är Bangkok, hu-
vudstaden. Kung Bhumibol avled den 13 oktober 2016 efter en längre tids vacklande 
hälsa, och var vid sin död världens 
längst regerande monark. Han åtnjöt 
stor respekt och vördnad från thailän-
darna, och efter hans död har ett helt 
års landssorg utlysts i landet. 
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Thailand 
När ett  barn blir myndigt ska det bli en munk för att lära sig tänka på sin mamma och 
pappa. Det är viktigt för barn att tänka på sina föräldrar när dom blir stora för att dom 
ska lära sig saker och få veta vad som är rätt eller fel.  Då ska barnen ha vita kläder och 
helrakat huvudet, som pojken på bilden. 
Och i templet, då ska ha man gula kläder som Buddha och det finns regler att följa och 
sen kommer det  kända artister och har konsert. Det är lite olika om det blir en stor show 
eller en liten konsert. Det beror på hur mycket pengar familjen har.  Man bjuder in gäster 
och firar med en stor fest och dricker och äter mat och lyssnar på thaimusik och dansar. 
Dom kan spela olika typer av musik, blandar ny och gammal musik och snygga tjejer 
brukar det finnas i bandet, som dansar med. Det är allt från disco med hög musik och bra 
artister, både tjejer och killar som sjunger, till lugn musik som spelas. Dom i bandet är 
proffs. 

 

 

 

 

 

Det är vanligt att många håller tal, säger att ni är välkomna hit, och håller tal för den som 
ska bli vuxen.  Men det är inte bara prat på festen, utan man sjunger och äter och dansar. 
Både unga och gamla kommer dit.  Alla man känner hjälper till att laga maten för till 
våra fester kommer det massor av människor och dom tar mycket foton på våra fester. 
På våra fester filmas det också ofta och alla har det jättetrevligt och alla pratar med var-
andra. Ibland kommer det till och med så mycket folk att man måste ha vakter.  Jag 
minns en sån här fest när min morbror kom upp på scenen och min styvpappa var med 
och vi dukade fint, hämtade glas och tallrikar, bestick och min kusin serverade mat till 
våra gäster och vi hade thaiöl, cola, fanta och sprit. 

Reportage av Suphap 
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Numrets fråga 

Melinda: CD-skiva 
Tommy: Parfym 
Sofia: God hälsa 

 
Elin: Ny TV 
 

Jenny: Häst 

Janne: Elbas 
Karin: Dator 

Sandra: Kram 
Minh-Minh:  
Bok och pengar 

Tobias: CD 
 
 
 

Diana: Pengar 
 
Daniel: CD 
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Micke: Plånbok 
 

Roger: 10 klappar 
 
 
 

 
Jelena:  
Frisk familj  
 

Anna-
sarah:  

                 Tjock bok 
 

      
Stefan: Godis 
 

Helena: Kamera 
 
 
 

Tommi: God julmat 
 

Theres: CD-skivor 
 
Maria: Hästbuss  

Vad önskar du dig i julklapp? 

Linda: Julfrid  
och friska, glada barn. 
 
Andreas: Mat o goda vänner 
 
Susanne:  
Umgås med familjen 
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Naturrutan 

Om man vill undersöka naturen så kan man se hur det är 
att samla på sig. Det är många som går i sin takt utan att gå 
med sina ögon öppna för dagen. I denna tid är många ute 
och går i skogen. Att se lingon gömma sig i sina dagar går 
bra i skogen.  
 
Det finns många stigar att gå på. Det finns tillfällighet att 
gå hela dagen. Att göra lingonsylt av egna bär är faktiskt 
många som vill göra. Om den lilla stigen avviker blir det en 
dagsutflykt i många dagar. Om ljuset faller ner på stigen så 
kan man se vad som döljer sig i backarna.  
 
Kantareller kan man se i denna tid. I skogen kan man upp-
leva mycket och om man har tur så väntar kantarell. 
Skogskantareller gömmer sig bland skogens rötter. Går 
man i rötterna bland kantareller kan man få en skymt av 
dem. Skogskantarellerna är ljusbruna i mitten. 
 

 
Text: Ulrika Arvidsson 

  
Foto: Anne Korhonen 



Årgång 10, nr 4 Sida 21 TEST & TIPS 

Filmtips 

    Tipssidan skapad av Haukar 

Jag  vill berätta om en film som jag tycker om. Den heter ”Rosa the 
movie” och handlar om kärlek. Det är en svensk familjefilm från 
2007. Den fanns först som TV-serie 2005. Då hette den ”Livet enligt 
Rosa”, men från början var det en tecknad serie i tidningen Kamrat-
posten.  
 
Filmen handlar om Rosa som ska snart fira sin ettårsdag med pojkvännen 
Ville. Det blir lite problem och Rosa blir ledsen och åker iväg på ett kollo 
på Gotland. Ville åker ut och seglar men kommer snart på att han måste 
kämpa för Rosa, den som han verkligen älskar. Han smiter ifrån sin pappa 

och seglingen. Han stöter på 
många problem på vägen till Got-
land.  
 
Under tiden på kollot träffar Rosa 
sin före detta bästis Jessica och 
killen Amir. Rosa ljuger ihop en hi-
storia om att hon ska spela in en 
skiva. Jessica vet att det inte är 
sant, men 
hon lovar 
att inte 
säga nå-
got. Ändå 
sprids 
ryktet.  
 
Rosa är 
fast i en 
knipa och 
bara en 
person 
kan räd-
da henne 
- Ville! 
Men kom-
mer han 
för sent? 



Hej på er där ute i vintermörkret! 
Som vanligt den här tiden på året, kommer det ut en massa nya julskivor. 
Jag har tittat och lyssnat igenom en ”dröse” cd-skivor och här kommer lite tips på 
vad du kan lyssna på eller ge bort i julklapp. 
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Musiktips 

TEST & TIPS 

 

        Tipssidan av Reijo 
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Humorsidan 

      Humorsidan skapad av  Krister och Reijo 

 
- Hade du en  
stressig jul? 

 
- Ja, den tog  

musten ur mig. 
 

 
- Är du klar 

med julgodiset?  
 

- Ja, men det 
tog nästan 
knäcken på 

mig. 

- Varför ligger det skärvor 
på golvet?  
- Tomtegubbarna slog i 
glaset. 



NUMRETS BILD 

Målat av Jamal 


