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Ledarsidan 

Årgång 11 nr 2  

Temat i detta nummer av Lagunen är ålder och 
det här med att vi åldras är ju egentligen en 
ganska konstig sak, eftersom vi inte kan göra 
så mycket åt det. Vi är helt maktlösa till att ti-
den går. 
 
Jag minns att jag tyckte tiden gick så långsamt 
när jag var liten. Att ett sommarlov på 10 veck-
or kunde kännas som en evighet och att det 
alltid var långt kvar tills jag skulle fylla år. Jag 
kommer ihåg att jag hörde vuxna som fick 
stanna upp och tänka efter när de fick frågan 
om hur gamla de var, hur konstigt jag tyckte 
det var. Själv hade jag stenkoll på hur gammal 
jag var och hur länge det var kvar till allt. 
 
När det t.ex. börja närma sig jul så kändes ock-
så detta som det hade vart en evighet sedan sist. 
Jag minns att jag något år redan direkt efter 
sommarlovets slut började räkna ner till julaf-
ton. Jag tror det var 165 dagar kvar. Jag längta-
de alltid efter någonting och det mesta handla-
de om saker som jag fick göra när jag blev äld-
re, som att bli 15 år och få köra moppe eller om 
att få flytta hemifrån. 
 
Jag ville nog alltid bli äldre när jag var liten 
och så är det säkert för de flesta av oss, men 
någonstans och utan att vi märker av det måste 
någonting i oss förändras. Jag vet inte när det 
händer. Om det kanske är i en viss ålder, för 
idag vill jag helst inte bli så mycket äldre och 
idag tycker jag faktiskt att tiden flyger fram. 
Jag har knappt koll på vilken årstid det är och 
jag kommer på mig själv med att tänka: Är det 
redan jul?! Hur gammal är jag egentligen? 
 
Du måste stanna upp emellanåt och ta tillvara 
på tiden. Njut av sommaren som precis har bör-
jat, för innan du vet ordet av är du ett år äldre 
och det kan du inte göra någonting åt. 
 
Vi hörs igen till hösten. 

Mattias Lillieborg  
Enhetschef 
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Annonser/Insändare 
 

 
  Jag heter Tomas Hultgren  
  och säljer nu min  
  självbiografi om en del  
  jag gått igenom.  
  Den kostar 250 kr.  
 
  Boken jag skrivit är dels  
  en självbiografi om  
  vad jag gått igenom,  
  men också en hjälp  
  för anhöriga till någon  
  med selektiv mutism. 
 
  Vid intresse,  
  kontakta mig på:  
  tomas@3de.se 
  Den finns för försäljning på  
  Kan o Vill också.      

 
”PÅ MIN ÖDE Ö”     

av Leif Norlin 

 
Jag sitter på en öde ö i havet  

och spelar skrivmaskin och spelar mandolin.  
Den här ön är sofistikerad fin. 

  
Mandolinen trummar på, vågorna de bara slå.  

Luften finns i alla dess färger,  
jag gillar komponisten Wilhelm Peterson Berger. 

 
Och igår så träffade jag på en groda,  

får jag väl förmoda, när jag satt här och loda.  
Mitt spel på mandolinen var inte goda,  

jag fick mandolinklåda.  
Jag fick det i både fingrarna och händerna.  

Sedan hade jag hål i tänderna.  
Men på den här ön finns det ej någon tandläkare 

och jag är käkare  
och äter uppäten fisk. Den smakar slisk. 

  
Jag käkar även pitebröd och palt  

och spektakulärt salt  
och här är det inte kallt och här är det inte halt  

under fossingarna.  
Här finns ingen snö, här kan det inte bli tö.  

Man blir slö  
att ligga i solen och grodan spelar på fiolen.  

 
Jag plaskar i havet om dagarna, hela dan,  

både han och han. Jag kallas för Kalle Banan,  
det var som sjuttsingen.  

Det var roligen, roligare, roligast.  
 

Över ön sjunger en trast.  
Där sjöng den i all hast.  

Den var gjord i plast. 
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Kvinnodagen på ABF 

På internationella kvinnodagen var det olika program på ABF. Det var öppet för alla och det på gick hela 
dagen. Lagunen var där och fotade när Åsa Johansson presenterade projektet med VIP Kurserna. Då var 
det premiär för filmen om VIP, som du kan se på Eskilstuna kommuns hemsida. 

Tommy och Marjan är två av dem 
medverkande i filmen. Dem båda var 
på premiären. ”Det var roligt att se re-
sultatet och att mina arbetskamrater 
kunde komma och titta”, säger Marjan, 
”men det var lite nervöst också.” 
 

VIP kurserna är väldigt upp-
skattade och erbjuds perso-
ner med  intellektuella och 
psykiska funktionsvariato-
ner.  
 
Det pågår 12 gånger och 
man träffas i olika grupper 
(Tjej och kill grupper). Nya 
grupper startas varje termin.  
 
Man pratar bland annat om 
känslor och våld och rättig-
heter. Man tittar på filmer 
och gör olika övningar. 

Reportage: Anna-Maria. 
Foto: Haukar och Marjan 
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Fredagsdans på Företagens Hus 

Reportage av Diana 

Vi blev bjudna på 
fredagsmys en efter-
middag i våras.  
 
Det var sånt drag på 
dansgolvet att bil-
derna blev suddiga! 
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Vem är du? 

Hur gammal är du?  
- Jag är 42år.  

Vilket datum fyller du år?  
- 18 Januari. 

Vad gillar du för sorts mat? 
- Jag gillar tacos. Det är min favorit rätt. Det skulle jag kunna äta varje dag.  

Vad äter du helst till frukost? 
- Jag dricker helst bara en kopp kaffe. Jag äter inte så mycket frukost, ibland kan 
det bli en macka 

Vad kollar du mest på när du kollar på tv? 
- Jag kollar nästan aldrig på tv, den kan stå på när nyheterna går, men jag tittar näs-
tan aldrig. 

Vad brukar du göra på fritiden?  
- Jag brukar träna. Jag älskar att träna och lyfta tunga saker fort och så brukar jag 
vara med familjen och gå ut med hunden. - Det händer inte så mycket i Mattias liv, 
säger han och skrattar. 

Hur många är ni i familjen? 
- Vi är 4 människor och 2 djur. 

Vad har du för husdjur?  
- Jag har en katt som heter Karlsson och en hund som heter Ozzy. 

Har du några syskon? 
- Jag har 3 bröder och jag är äldst. 

 

Eftersom  
Lagunen  

har flyttat över  
till ett annat  

chefsområde, 
intervjuar vi  

vår nya ansvarige  
utgivare,  

Mattias Lillieborg. 
Han har som  

enhetschef ansvar 
 för område 2,  

som numera också 
kallas Mediaspåret. 
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Vad gillar du för sorts musik? 
- Jag gillar musik med gitarrer, helst med gamla gubbar som Bruce Springsteen 
och ACDC, musik från 70-talet. 

Vad gillar du för film genre? 
- Jag skulle vilja säga att jag tycker om drama, men nu för tiden vill jag nog mest 
ha någonting lätt som superhjältar. Jag ser mest filmer som barnen vill se och då 
blir det sånt som Iron Man. 

 
Vad har du för drömmar om livet? 

- Det handlar om att mina barn ska må bra och få ett bra liv och att man håller sig 
frisk. Det är inte en fråga som jag tänker så mycket på, för jag har fullt upp med 
familjen och jobb eftersom mina barn är ganska små tänker jag mest dag för dag. 

 
Trivs du på ditt jobb?  

- Jag trivs på mitt jobb det är jättekul! Ingen dag är den andra lik. Man får träffa så 
mycket människor hela tiden, jag har ett varierande och roligt arbete. Trots att jag 
har jobbat i 7-8 år med det här, ställs jag inför nya utmaningar och lär mig nytt.  

Har du jobbat på många ställen vilka? 
 - Jag har faktiskt bara jobbat inom Eskilstuna kommun. Sen -94 har jag jobbat 

inom den här förvaltningen. 
Vad gör du om 10 år tror du? 

- Jag är nog helt säker på att jag jobbar kvar här, samma ställe eller någonstans 
inom kommunen. 

Vad är ditt drömjobb?  
- Jag har redan mitt drömjobb, såklart! Men om man fick leka med tanken skulle 
jag ha någon form av Crossfitbox eller ha Kajakuthyrning, eftersom jag tycker om 
att träna. 

Vad ville du bli när du va liten? 
- Jag ville bli polis. 

 
Vilken tid börjar du jobba?  

- Jag kommer till jobbet nån gång mellan kvart över 7 och halv 8 på morgonen. 
Blir du trött på ditt jobb någon gång? 

- Det är klart man blir trött på jobbet någon gång. Det är inte bara roliga saker, men 
så ser ju livet ut. 

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du? 
- Jag åker inte till samma ställe hela tiden. Idag är jag till exempel här på Lagunen 
och på eftermiddagen ska jag åka till IPS-enheten och imorgon träffar jag Siv på 
stadshuset direkt på morgonen, så det är hela tiden nya saker som händer. Det kan 
va jobbigt också, men jag har min mobil och kalender som hjälpmedel. Jag skulle 
inte klara mig utan dem, men det är variationen i jobbet som är det bästa. 
 

Intervju: Krister och Marjan 
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Att jobba i hemtjänsten 
1. Är hemtjänsten ett positivt eller negativt jobb?  
Det är positivt att man kan hjälpa andra som inte klarar sig 
själv, så dom kan bo hemma mycket längre. Det är bättre för 
många än att flytta in på ett boende. 
 
2. Vad är en demenssjukdom?  
Det är äldre personer som glömmer bort saker och ting. 
 
3. Hur ser en dag ut från morgon till kväll?  
Vi går ut på morgonen och gör ordning frukost och ger medi-
cin. En del duschar, man städar, såromläggningar,l evererar 
mat, promenader och träningar. Vi följer dom som behöver till 
vårdcentralen och vi tankar våra bilar. Vi lagar inte mat, men 
vi kan värma mat. En del får skjuts till affären, men många har 
onlinehandling från Coop. 
 
4. Vad händer om någon slutar äta och man har testat alla 
knep som finns?  
Då säger vi till sköterskan att komma hem och kolla till om 
personen kanske behöver bli inlagd. Om någon är diabetiker 
måste vi kolla blodsockret och om det är lågt måste vi se till  
att den personen får i sig något sött. 
 
5. Vad kan du bli mest arg på i jobbet?  
Anhöriga som inte förstår vad vårat jobb går ut på utan hela 
tiden ska gnälla, gnälla och gnälla. Och så kan jag bli arg på 
dom arbetskamrater som inte utför det dom ska göra. Annars  
är jag en snäll person som älskar mitt jobb. 
 
6.Vad gör dig mest  glad i jobbet?  
Att dom mår bra. Ibland kan man komma till jobbet och känna 
sig trött, men så fort man kommer ut och möter en pensionär så 
blir man glad. Det ger så mycket att komma hem till någon och 
hjälpa. Jag bjuder väldigt mycket på mig själv, skojar och får 
dom på glatt humör och det tycker många om, hellre än att 
man bara är tyst och gör sitt jobb. Det är inget bra bemötande. 
 
7. Har du någon kollega som du inte tycker om?  
Nej, men den frågan ska du ställa till mina arbetskamrater så 
får vi se om dom inte tycker om mig! 
 
8. Trivs du med ditt jobb?  
Ja, det gör jag. Jag kan inte tänka mig ett annat jobb. Annars 
hade jag nog inte stannat i 30 år. Jag älskar mitt jobb. Vi hjäl-
per 80 personer och är 30 - 40 personal om man räknar med 
vikarier. Förut satt vi och åkte ut till landet också, men det har 
Kjula tagit över, så nu har vi bara Skiftinge och någon enstaka 
ute i Vallby. Det var jobbigt att sitta och åka på vintern förut, 
när det var mörkt och halt, men samtidigt var det ju mysigt att 
komma ut på landet på sommaren. Men nu är det så här, att vi 
inte bestämmer det, utan cheferna har bestämt att vi ska ha 
bara Skiftinge i vårt ansvarsområde. 

Reportage och foto: Diana 

Jag såg dokumentären ”Världens 
bästa hemtjänst” och blev inspire-
rad att ta reda på mer, så jag sökte 
upp Carina, som jobbar i hemtjäns-
ten i Skiftinge sedan 30 år och fort-
farande älskar sitt jobb!!! 
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Tommys Tecken 

 

 

Gammal: Fladdra ned utsträckta fingrar 
framför pannan och dra handen ut mot din 
högra sida. Symboliserar rynkor i pannan. Se 
gammal och trött ut, för att förstärka ordet. 

Ung: Ta ett tag över hakan och dra nedåt. 
För ihop handens fingrar när du passerat 
hakspetsen. Här ser Tommy glad och pigg 
ut för att förtydliga ordet. 

GAMMAL  UNG  
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Sömnproblem  

Text: Jim Karlsson 

Under de senaste åren har problem uppstått som gör, även om jag inte gillar det, att måste erkänna att 
jag blivit lite gammal. Ett av dom problem som jag har numera är att har svårt att somna eller att sova 
över huvud taget. Allting måste stämma för att min kropp skall få den ro som den behöver att somna in.  
 
Att titta på TV är ett  som bekant ett bra sömnmedel, men jag brukar vakna ändå ett par gånger per natt. 
Matinförsel måste också stämma. De senaste dagarna jag inte kunnat äta normalt för att haft dåligt med 
pengar. Andra orsaker till sömnproblem är orena sängkläder och en oren kropp kan skapa sömnproblem, 
så fram med tvättmedel, tvål, vatten och tandborsten så minskar sömnproblemen.   

 
Värme behöver kroppen också. För 
att få värme krävs utöver en stor ren 
filt och någonting att ha på sig på 
både överkroppen och fötter . I mitt 
fall har skjorta, kalsonger och strum-
por. Skjortan  och strumporna är ett 
resultat av ålderskrämporna som har 
kommit på senare åren. Underklä-
derna har alltid haft på mig. Ett mera 
vanligare sätt att få värme är att ta på 
sig en pyjamas.  
 
Men det viktigaste för en god sömn 
är väl själ som har frid.  

Med andra ord: Sluta bråka med din hjärna. 

Diktrutan 
 Låga vore vi på jora Mora stora 

Far tog av skog och duva 
Han leka fram flöjt förnöjt 
Visa mig som barn som satt  
På brunna lock när första 

Löven kära sprack vid kärret 
Det högg ett glitter 

Sick sack Far försvann 
Åh man log ej länge bara 

Mot stock i yxa 
Bort snara snår stad brann 

Fjäder gräs hoppa 
Syrena minne blott en smak 

Av min lakrits och koppar pengen 
Låg i vårt hus med mini kopp å fat 

Bredvid kan spola backe 
Där man for på tunna te bricka 

Det var brända lack skålen 
Som bodde hos oss  

göken grön och tupp 
Han blåste bara bubbelgum 

Då Mamma och du kramades 
Vill du vetat  

vem som fotografera  
på gårn 

Man kan undra  
hur många reflektioner 

Som går på en sann saga 

Ove Sjöberg 
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Födelsedagar 

Reportage: Oskar 

Vissa kända personer har sina egna helgdagar. Man kan också få födelsedagspresenter vissa kanske 
firar sin födelsedag med att åka på en liten resa. Andra kanske firar med att samlas med släkt och 
vänner och fikar eller bara umgås med varandra. Andra kanske inte firar födelsedagar alls det kan 
man bestämma helt själv eller vad man känner för hur man vill göra på sin födelsedag. Det är upp 
till personen som fyller år man kanske går ut och äter någonstans tillsammans och bara har roligt 
med varandra. Jehovas vittnen firar inte födelsedagar, eftersom dom tycker att det är tydligt att Gud 
inte vill att vi ska göra det. Bibeln förbjuder inte uttryckligen att man firar födelsedagar. Dom hän-
visar till fyra aspekter av det här och några bibliska principer som är kopplade till dem. 
 1. Firandet hade sin grund i en hednisk trosuppfattning att ”onda andar och makter har möjlighet 
att angripa födelsedagsbarnen 
2. Det första kristna firade inte födelsedagar för det uppfattades födelsedagsfirandet som typiskt 
hedniskt. 3. De kristna har bara blivit uppmanade att högtidlighålla en årsdag – och det var inte nå-
gons födelsedag, utan Jesus dödsdag. 
4. Bibeln berättar inte att någon som trodde på Gud firade födelsedagar. Det handlar inte om att det 
har blivit förbisett, för Bibeln berättar faktiskt om två födelsedagar som firades av personer som 
inte tillbad Gud. 
 

Ja, må du leva 
Ja må du leva 
ja må du leva 
ja må du leva 
så länge du får 
javisst ska du leva 
javisst ska du leva 
javisst ska du leva 
så länge du får 
 
Av vad ska du leva 
av vad ska du leva 
av vad ska du leva 
så länge du får? 
Av nåd ska du leva 
av nåd ska du leva 
av nåd ska du leva 
så länge du får. 
 
Och när du har levat 
och när du har levat 
och när du har levat 
så länge du får 
ja då ska du leva 
ja då ska du leva 
ja då ska du leva 
där änglarna bor. 
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Numrets fråga 

Mia: 
När man kän-
ner sig stel på 
morgonen när 
man ska kliva 
ur sängen. 

N
är b

lir m
an g

am
m

al? 

Gunilla:  
När man 
inte längre 
orkar gå  
Göteborgs- 
varvet. 

Carina: 
När  
baggen 
tappar 
hornen  
är han 
gam-
mal. 

Robin: 
Man är 
inte äldre 
än man 
känner 
sig. 
 

William: 
Man är 
gammal  
då man  
känner sig 
gammal. 
 

Ingela:  
Man kan nog inte sät-
ta en siffra på det. 

Johan:  
När man är 60 år. 

Margareta:  
Även om man har 
en ålder så är det 
som det känns 
inuti vilken ålder 
man har. Man 
kan ju vara ung i 
sinnet. Jag, till 
exempel, är snart 
pensionär, men 
känner jag mig 
frisk känner jag 
mig ju ung. 

Leena: 
Kroppen 
kan vara 
gammal och 
stel men i 
huvet - kan-
ske när 
man är 90. 



 
Gunnar:  

När man känner  
sig gammal. 

Sida 13 PÅ DJUPET Årgång 11, nr 2 

Numrets fråga 
Jenny:  
När man 
skäms för 
att skratta 
högt.  
 

Lena: 
Det tror jag är väldigt 
olika beroende på hur 
pigg man är. Varje  
människa känner sig oli-
ka gammal. 

Ricky: 
När du känner  
att du inte orkar,  
t.ex. arbeta,  
och du blir  
mycket trött. 

Eva: 
Man känner sig alltid ung i 
sinnet men kroppen kan 
känna sig gammal.  

 Susanne:  
Det är en svår fråga 
- det kan vara hur 
man känner sig.  
Den faktiska åldern 
kan vara 50 eller 60, 
men man kanske 
känner sig som 25. 
 

Silvia: 
Man är den ålder man känner 
sig i. Man tycker ofta att de 
som är äldre än en själv är 
gamla. 

Fotografering och intervjuer: Marjan, Reijo och Haukar 

N
är b

lir m
an g

am
m

al? 

Carina:  
När man är 80. 
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Vårfestival handkraft 
 Enhet 1 var inbjudna 
på vårfest på Skjuls-
tagatan 3 och det 
kom ca 100 perso-
ner. Patrik och Eva 
från Gehör och Inger 
samordnar vårfesten 
och dom gick i ett 
festival tåg med flag-
gor som är tillverka-
de på skjulstagatan 
10. Folk dansade och 
sjöng och det var 
kända låtar så alla 
kunde sjunga med så 
som Thomas Ledin 
och alla var så glada 
och så vart det glass 
och alla hade väldigt 
roligt tillsammans 
med varandra.  

Text och foto: Oskar 
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Invigning av nya Sporthallen 

Reportage av Fredrik 

Den 3 Juni  
kl.10.00 - 15.00  

blir det invigning av STI-
GA Sports Arena  

i Eskilstuna,  
i Munktellstaden! 

 
Då kommer det vara Öppet 
Hus med idrott, musik och 
provapå-aktiviteter. 
 
Detta är vår nya sporthall 
för handboll, basket och 
innebandy. I största hallen 
spelar GUIF sina hemma-
matcher och den hallen 
rymmer 3700 sittplatser 
och 300 ståplatser. Namnet 
på den nya arenan kommer 
från STIGA Sports AB.   

 Här  kommer vi framöver 
inte bara kunna uppleva 
matcher, utan också  
mässor och konserter, 
bland annat Thåström och 
Lena PH. 

Jag var på smygpremiären den 6.e april.  
Då spelade GUIF mot Ystads IF och det  
var proppfullt. Det finns bra platser för funk-
tionshindrade runt hela arenan. 

Spelare tackar varandra  
efter en jämn match. 

Så här blev resultatet! 

  Entusiastisk publik! 

Röda havet i  
spänd förväntan. 



Bowling 

KULTUR & NÖJE Årgång 11, nr 2 Sida 16 

Lagunen var och provade på att testa bowling. Vi försökte boka banor på 

en fredag men det blev svårt, pensionärerna bokar alla banor under fre-

dagsförmiddagar. Vi lyckades få 3 banor på en måndag, men ett tips är att 

använda PLUSKORTET på tisdagar, onsdagar och torsdagar då man bowlar 

för halva priset.  

 

Alla fick byta om till bowlingskor och välja ut ett klot som passade sina 

fingrar och en favorit färg. Vi fick också hjälp med att få en specialställning 

för de som sitter i rullstol. I början var det inte så lätt men alla blev bättre 

och fick ner käglorna i stora mängder och poängen ökade i rask takt. 

Här provar man ut rätt storlek 

på skor!!! 

Diana har hittat rätt färg och 

storlek på klotet!!! 

Här gäller det att ha tungan rätt i mun 

och inte halka!!! 
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Bowling 

Anna Maria siktar in sig med 

sitt klot och rullar iväg det med 

hjälp av ställningen!!! 

Poäng i massor!!! Härliga färger!!! 

Här är en 

Strike på G!!! 

Reportage o Foto:Haukar 
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I en konstig ålder 
Hon är i en konstig ålder i sitt liv. 

Hon är inte liten, men heller inte stor.  
Man kan säga att hon är borttappad  

någonstans i mitten.  
Ja, där är hon med tummen i arslet.  

 
Hon har fan gått för långt för att stanna,  

samtidigt som hon ser varifrån hon började  
när hon tittar tillbaka. 

Hon fattar inte vad och vart hon  gjorde fel.  
Men vartefter tiden går,  

så fattar hon att det var inte hon som gjorde fel,  
utan hade som hennes bästa vän sa:  
”Du hade bara en djävla bajsotur.”  

 
Men innerst inne så kan hon inte lägga sig med det.  

Något fel måste hon ha gjort.  
Men hennes hjärna är det inget fel på än.  

När hon är vid grinden ute till bondgården i Serbien  
kan hon höra sig själv som barn  

och något år såg hon till om med sig själv. 
En liten tjej, utan oro,  

som vill veta vad morgondagen har att ge.  
Idag skiter hon i vilket.  

 
Lever hon eller dör hon har det ingen roll längre.  

Kanske är detta ett straff från Gud. 
Hon och en dåvarande bästa vän  

roade sig med att använda Wiccas häxkraft  
för det har inte ett skit med Gud att göra.  

Men å andra sidan så visste hon och hennes vän inte  
med vilka krafter dom rörde.  

 
Ja, dom kan ju skydda sig med att dom var unga  

dumma barn, som tyvärr inte visste bättre.  
Men om det inte var Gud, så måste det ha varit djävulen.  

Hon vet inte nu och kommer nog aldrig att veta. 
 
       Kristina Kinik 

 
Ur Wikipedia:  
 
Wicca är ett gammalt eng-
elskt ord för häxa, från 800-
talet. Numera används nam-
net för att beteckna en religi-
on och tillhör närmast natur- 
och fruktbarhetsreligionerna 
och mysteriereligionerna.  
 
Wicca är en naturreligion 
och många ser livet cykliskt 
snarare än linjärt. Årshjulet, 
med sina återkommande års-
tidsväxlingar är ett exempel, 
liksom dygnets faser, en 
kvinnas menstruationscy-
kel med mera. Detta synsätt 
stämmer också väl överens 
med reinkarnationstanken, 
som är vanlig inom wicca.  
 
Däremot finns ing-
en enhetlig uppfattning om 
vad som händer efter döden; 
det är upp till individen att 
avgöra vad denne tror på.  
 
Många strävar också efter 
att leva i samklang med na-
turen, göra så lite skada som 
möjligt och betonar krets-
loppets betydelse.  
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Om katter 
Katter ska ha mycket godis och blir mycket gam-
la. När katter sover så vill de inte störas. Ibland 
kan barnen ha svårt att respektera det och då 
kan det hända att katten river dem. Katten är 
mänsklig. Jag har haft katter; Felicia, Felix, 
Ludde och Pär.  Mina katter tycker om att följa 
med mig och sover gärna på dagarna. Alla kat-
terna tycker om att leka i träden. 

 
 
Katten Felicia 

tycker om att 

följa med när 

jag ska plocka 

blåbär. Hon har 

sovit i sovsäck-

en. Hon är 

mycket skygg när den går i skogen. Hon tycker 

om att äta kattmat och sover en stund mitt på da-

gen. Katten Felicia är med och bakar och äter 

bara Friskis. Hon hittar på saker varenda dag och 

när hon fick kattungar, så fick de kattspruta och 

avmaskades, fick kattmjölk och låg i en kattkorg 

och sen fick kattungarna fick nya hem. Katten 

Felicia fick två kattungar. De tycker om att bada 

och att jaga sork i trädgården. Katten Felicia 

tycker om sina kattungar och hon tycker om att 

de jagar sork. Katten Felicia äter mat ifrån Do-

mus och leker med sina barn hela nätterna. Hon 

tycker om att vara med när jag städar och när hon 

klättrar i träd så kommer hon när man ropar. Hon 

lyssnar på musik när jag städar. Hon leker myck-

et på natten. Katten Felicia är mycket gammal 

och kommer från Landet. Hon har fått sin spruta. 

Hon är döpt och hon är mycket barnvänlig. 

Katten Ludde tycker inte om att städa. Han är 

rädd för dammsugare. Men han är med i båten 

och äter mycket mat. Han tycker om att sova 

bland hästar. Han är kastrerad och mycket nyfi-

ken. Jag har foton när han var kattung. Katten 

Ludde åker gärna båt och sitter still i båten och 

trivs inte i stugan, men han följer med i skogen. 

Katten Felicia och Ludde är lantbrukarkatter. 

Katten Ludde tycker om att åka på sjön, han och  

han tycker om att leta och jaga sork. Och han 

tycker om att följa med och åka skriskor Han har 

varit skadad i tassarna. Katten Ludde äter våfflor. 

 

Katten Felix tycker mycket om att mysa i soffan. 

Felix leker i vedhögen och tycker om att bära 

ved. Katten Felix följer med och plockar hallon 

och då får man ha stövlar med sig. Han är ute i 

blåbärskogen. Katten Felicia och Felix är födda 

samma år. Katten Felix tycker om att vara i säng-

en. När det var hundar på gården så gick han 

ifrån. Katten Felix tycker inte om barn, men han 

tycker om att leka med kattungar. 

 

Katten Pär är tolv år. Han följer med och plockar 

svamp. När älg-

jakten är igång, 

så sitter han i 

skogen och när 

man plockar 

blåbär så följer 

han med. 

Text: Ulrika      Bilder: Ulrika och Leea 
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Oskars filmtips 
Fast and Furious 8 
Med Dom och Letty på smekmånad, Brian och Mia förtidspensionerade och det övriga gänget på fri fot 
har alla i gruppen skaffat något som liknar vanliga liv. Men när en mystisk kvinna lockar in dom              
på brottets bana, och dessutom får honom förråda de som står honom närmast, ställs de åter inför        
utmaningar som kommer att testa deras gränser till det yttersta. 
Filmen var väldigt bra och det var mycket action i filmen, man kände sig väldigt inne i filmen och den är 
spännande, gillar man action är den här filmen nåt för dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skönheten och odjuret  
Nu kommer äntligen Disneys älskade och enastående berättelsen om Skönheten och Odjuret till liv för 
första gången som en helt ny spelfilmsversion. Belle är en intelligent, vacker och självständig ung kvin-
na som tas till fånga av Odjuret och fängslas i hans slott. Trots sin rädsla blir hon vän med slottets för-
trollade invånare och lär sig se bortom Odjurets skräckinjagande yttre. Belle inser att det finns ett gott 
hjärta och en sann prins under odjurets yta. 
Filmen var väldigt spännande, mycket musik och sång o bra skådespelare om ni gillar sång och musik 
ska ni se den här filmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guardians of the galaxy 1och 2 
Alla i Guardiansgänget är tillbaka: Chris Pratt som Peter Quill/Star Lord, Zoe Saldana som Gamora, 
Dave Bautista som Drax, Vin Diesel som rösten till Groot och Bradley Cooper som rösten till Rocket. 
Nu gäller det att nysta upp mysteriet med Peter Quills föräldrar, vilka var de? 
Den första filmen tycker jag var väldigt bra och det ska bli roligt att det kommer en 2a på den filmen och 
hoppas att den är lika spännande som 1an, om ni vill ha spänning så är detta filmer för er. 

       Reportage: Oskar 

Skådisar: 
Vin Diesel 
Dwayne Johnson 
Jason Statham 
Michelle Rodriguez 
Scott Eastwood  

Skådisar: 
Emma Watson 
Dan Stevens 
Luke Evans 
Josh Gad 
Ian Mckellen 
Emma Thompson 
Ewan Mcgregor 
Kevin Kline 
 

Skådisar: 
Chris Pratt 
James Gunn 
Vin Diesel 
Zoe Saldana 
Dave Bautista 



Sommaren 
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Det är roligt att vara på korttids på somrarna då får man 
göra allt möjligt tex bada, spela fotboll , Parken zoo, stan, 
(minigolf).  
 
På korttids där jag går på har vi en buss på somrarna som vi gör utflykter med. Bussen brukar vi ha veckorna 
28, 29, 30, 31. Då vi badar brukar vi bada i vår egen pool, jag har lämnat förslag att vi ska åka till någon strand, 
men det har ännu hänt då jag varit där, det tycker jag är lite tråkigt. Förra året åkte vi till Tom Titts i Södertälje, 

där lekte vi och tittade på alla saker, vi åt glass den 
stunden tyckte jag jätte roligt.  
 
Jag tycker om att cykla på sommaren men förra året 
gick cykeln sönder, jag råkade krocka med något. Min 
önskan är nu att någon kommer att laga den tills som-
maren, så jag kan cykla igen, jag brukar cykla runt i 
Skiftinge och runt skolan som finns där. Jag tycker det 
är roligt att cykla och titta på saker. 
 
När vi är i Parken zoo åker vi karuseller grattis och tit-
tar uppträdanden av olika artister. Den bästa artisten 
som jag såg förra året var Molly Sanden/ Danny Sauce-
do/ Frans. Jag tycker väldigt mycket om musik och 
sjunger gärna själv.  

 
Spela fotboll tycker jag är roligt då jag också tränar med BK mix 2/pingis/ Eskilstuna friidrott. Ibland brukar vi 
spela på korttids gräsmatta men vi kan också kulan i Skiftinge det tycker jag är roligast. När jag är på korttids 
brukar jag gå till fotbollen måndagar och onsdagar. 
 
Förra året var vi nere på stan och käkade på Peperoni och jag åt en taccohamburgare. Ibland då jag är på kort-
tids brukar jag titta på eurovision Song Contest finalen. 
 
Jag längtar till sommaren på korttids igen och hoppas jag då får göra nya roliga saker. Denna sommar blir jag 
bara där en vecka på grund av att jag ska åka utomlands till Serbien för att hälsa på min släkt i 6 veckor.  
Där ska jag sola och bada mycket. 

Text: Aleksandar  Cvetkovic 



Hallå! 
 
Temat i detta nummer är ”ålder”, så jag tänkte berätta lite om min musikhistoria. 
När jag var runt 6-7 år gammal fick man lyssna på radio, någon CD-spelare och Tv hade vi ej. 
Vad jag minns så hade vi bara en gammal grammofon som man spelade ”stenkakor” på. På ra-
dion lyssnade jag på programmen 10 i topp som gick på Lördagar klockan 15.oo, Svensktoppen 
på Lördagar klockan 11.oo och Kvällstoppen som sändes Tisdagar 18.30. Alla dessa program 
sändes på P3.  
 
På 60-talet fick vi in en TV i familjen och jag lyssnade på musikprogram där 
”Hylands hörna ” var en stor favorit. I slutet på 60-talet fick jag min första Vinyl-skivspelare av 
märket ”DUX” och var batteridriven och min första skiva jag köpte var en singel med 
”Heppstars”och låten”Mot okänt land” som jag spelade så mycket att den sprack!!! Jag och 
mina syskon fick också en rullbandspelare av märket ”PHILIPS” i julklapp av våra föräldrar.  
 
Musiken vi lyssnade på vid denna tid var Beatles, Rolling Stones, Elvis  och  Jimmi Hendrix. 
Under 70- och 80-talet skaffade jag mig en modernare rullbandspelare och köpte även in en 
kassettbandspelare som jag använde flitigt. Eftersom jag är synskadad så är jag noga med ljud-
kvaliteten och tycker själv att rullbandspelaren har det bästa ljudet. Tekniken gick vidare och 
jag såg till att skaffa mig en CD-spelare i slutet på 80-talet.  
 
Under åren som gått har jag köpt på mig en massa skivor, kassetter och CD-skivor och även 
gjort egna inspelningar på rullbandspelaren. Totalt gissar jag att i min samling av vinyl, kassett 
och CD-skivor, har minst 1000 olika inspelningar. 
 
Idag köper jag bara CD-skivor och det blir i snitt 5-10 skivor i månaden, har man tur så hittar 
man lite billigare skivor och kanske en o annan dubbel-CD. 
 
 
 

Årgång 11, nr 2 Sida 22 

Reijos Musiktips 

TEST & TIPS 
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Humorsidan 

Humorsidan skapad av  Anne 

 
Ju äldre  

jag blir, 

desto mer  

lyssnar jag  

till folk  

som inte säger  

så mycket. 

Man väntar så länge  

på att bli vuxen,  

men det blir man inte.  

Man blir bara äldre. 

Efterhand som vi blir äldre, blir kroppen 
kortare och historierna längre. 

Den som vill leva länge  

måste gå med på  

att bli gammal. Allt är relativt, även åldern!  

  August Strindberg 

”Allteftersom man blir äldre chockerar man folk  

mer med sin ärlighet, än med överdrifter och oförskämdheter.  

Det är faktiskt sanningen som chockerar folk mest.”  

                 Martin Amis 

Den äldre säger 

att tiden  

blir värre.  

Tiden är  

som den alltid  

har varit,  

det är den äldre  

som blir värre. 



NUMRETS BILD 

Foto: Ulrika 

Misteln  
är välkänd för sina många 
botaniska egendomligheter. 
Den sprids genom att fåglar 
äter bären och sedan läm-
nar sitt träck med fröna i, på 
det blivande värdträdets 
grenar.  Misteln är en para-
sit på träd, vanligen på gre-
nar och kvistar högt uppe i 
kronan. Den är i Sverige 
funnen på 20-talet olika 
värdträdsarter t.ex. ek, hag-
torn, vildapel, rönn, lönn, 
asp och alm.  
Västman-
lands landskapblomma är 
misteln. I den nordiska my-
tologin berättas 
hur Balder blev dödad av 
en pil gjord av en mistel. 
Till julfirandet hör även den 
urgamla seden, att två per-
soner som står under en 
mistel, skall kyssa var-
andra. Detta är ett eko av 
tidigare fruktbarhetsriter, 
seden upptogs igen i Eng-
land på 1800-talet, 
då Charles Dickens nämner 
denna tradition, i en av sina 
romaner. 


