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Ledarsidan 

Årgång 11 nr 4  

Att det snart är jul är inte svårt att 

undgå, men är det bara jag eller 

känns det inte som att butikerna bör-

jar med julskyltningen allt tidigare 

för varje år som går. Vad hände med 

första söndagen i december?  

Första advent var ju startskottet för 

julen när jag var liten och det är inte 

så jätte länge sedan. Då gick jag ner 

på stan för att titta i skyltfönster, 

köpa lotter och kanske få gratis godis 

av jultomten, om jag hade tur.  

Jag tycker att det känns som att vår 

generation kanske har lite svårt med 

att vänta och att längta efter saker. 

Och att just vänta och längta var väl 

vad julen handlade om när man var 

liten. Sen tyckte man ju att det var 

en plåga med all den där väntan. 

Jag frågar mig nu om det här med att 

kunna vänta och att längta bara har 

med julen att göra eller om det är 

såhär i största allmänhet nu för ti-

den? Jag tror faktiskt det är så, att vi 

har svårt med detta. Vad tror du? 

Tänk på saken. 

 

 

Hälsningar 
 

Mattias Lillieborg  
Enhetschef 
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Annonser/Insändare 

VISIONS PUNKTER 

En röst är ej en tröst utan 

vyernas syn legalernas 

Röst är du frisk och val för 

då ler du välkommen 

att sluta dig till detta parti 

LEGALERNA 

Nu är det slut på bara granskning 

Vi lär oss laga våra egna lagar 

så att en samordning kan komma 

till stånd av våra kärnpunkter 

Hur samhällets organisationer 

skall överleva är en svår nöt nota att  

ta hänsyn till  

Det behövs tillförsikt 

mycket av målinriktning i våra  

kommande diskussioner 

Olika sysselsättnings linjer 

måste vi bara ta som exempel  

på områden där om strukturering 

behövs i produktionerna  

SKEPP OHOJ ADJÖ 

 

Samla allt du har och bär det med dig 

Du skall se att bagaget ej räcker till 

Din rosa plast rullar i alla fall 

Finns det ej en klänning i den 

så är den veckad på ena sidan 

som en tvätt bräda  

Där är alltid någon  

som har röst och attityd 

som skäller ut dig  

men aktar sig  

för tjuren tar han vid hornen 

Snittar för segment och lur 

Lyssnar och blåser liv i tala 

Så kommer de ärliga sanna orden 

Det rätta blir så mjukt stadigt 

Skepp i synens sikte  

En samling vi lämnar så  

De rätta orden kommer att berättas  

till ett avsked 

Så till slut blev en gåva lämnad 

MIRANDA, en dag randas å ljusen, Miranda, vändas lika för oss båda  

och förlåt är en klarhet  som råder vid vårat rum, Miranda.  

Säg att vi ej är dumma bara för att du talar mer än mig  

Så kan man inte hindra ett flöde utan att förstå, Miranda  

hur ska man någonsin lära sig att förstå att bryderi finns i kärleken.  

Vill att du talar med mig, Miranda. 

Tre dikter av Ove Sjöberg: 
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Eskilstuna inspirerar 2017 

Den nya arenan fylldes till bredden 
av människor som tog del av kommu-
nens verksamheter, utställare, prova 
på idrott, lyssna på musik och titta på 
dansuppvisningar. 

Eskilstuna Gardet uppträder!!! 
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El Sistema 
sjöng och   
spelade. 
 
Mässan visade 
upp olika    
robotar!!! 

 Skoj med 
Clowner!!! 

Full fart på golvet!!! 
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Under mässan 
fick man chansen 
att njuta av mas-
sor av fina upp-
trädanden och 
möjlighet att lära 
sig hjärt och lung-
räddning av 
räddningsperso-
nal. 
 
Gruppen Gehör 
spelade och hade  
mannekängupp-
visning. 
 
Kommundirektör 
Pär Eriksson gick 
runt och pratade 
under mässan. 
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Reportage/foton: 
Marjan, Oskar,  
Haukar och Fredrik 

Lagunens monter!!! 
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Vem är du? 
Var är du ifrån? 
Jag har bott i Eskilstuna i många år men 
tidigare i Laxå. Jag kommer från Kosovo, 
det var krig och jag tvingades att fly.  
 
Vad är det bästa med ditt jobb?  
Mötet med brukarna.  
 
Vilken tid kommer du till jobbet?  
Mellan 7 och 7:30.   
 
Vad är ditt drömjobb?  
Jag vet inte.  
 
Hur är du som person? 
Pratglad person som gillar att umgås.  
 
Vad tycker du om dina arbetskamrater? 
Det funkar bra, vi kommer överens. 
 
Vad fick dig att välja det jobbet du har? 
Jag har mest jobbat på boendesidan. Jag 
har inte jobbat med det här tidigare så tyck-
te att det var dags att prova något nytt. 
 
Hur trivs du inom jobbet?  
Jag trivs väldigt bra på jobbet. 
 
Har du bil/körkort?  Ja. 
 
Hur tar du dig till jobbet? 
Om det är sommar och fint tar jag cykeln, 
annars blir det bilen.  
 
Brukar  det hända att du är stressad? 
Det händer, det händer väl alla.  
 
Är du en lugn person? 
Det går i perioder.  
 
Vilken årstid gillar du mest? 
Jag gillar sommaren.  

Hur firar du jul och nyår?  

Jag firar inte jul, Jag firar nyår med familj 
och nära och kära. 
 
Hur gammal är du?  
Jag är 33år gammal.  
 
Vad gör du helst på fritiden?  
Jag umgås med familjen. 
 
Vad gillar du för mat?  
Tacos. 
 
Vad ser du helst på tv?  
Komedier och dokumentärer.  
 
Gillar du någon sport? 
Jag är inte sport intresserad. 
 
Har du några syskon? 
Jag har en syster som är äldre.  
 
Vad gillar du för musik?   
Jag är en all ätare.  

Reportage 
av 
Marjan, 
Oskar  
och Krister 

Silvie Shabani,  
KSS inom enhet 2,   
Arbete och Aktivitet 
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LUCIA KOMMER I HÖSTMÖRKRET 

Lucia 
av Ulrika Arvidsson 

 
 

Vid Lucia ska det vara mycket sång och pepparkakor. 
Det ska vara risgrynsgröt 

och så ska barnen ha bruna pepparkakskläder. 
Lucia kommer med vit klänning 

och tomtebarnen har röda och grå kläder. 
 

Stjärngossarna sjunger Staffan Stallledräng 
och de har en stjärna i handen. 

Lucia kommer med fikabröd och sjunger. 
 

När höstmörkret kommer 
så är de ljusklädda sångarna där. 

Stäm in i sången! 
 

Det är en mörk årstid 
som lyses upp av att Lucia är ljushårig. 

Hon kommer med ljus i mörker, 
hon kommer med ljus i hår. 

 
Hon ska ha ljuskrona 

och tärnorna kommer med pepparkakor 
och tomten kommer med julgröt. 

 
Luciatåget  kommer med kaffe på sängen 

och sjunger i den mörka dagen. 
 

Luciadagen är mycket populär. 
Luciatåget sjunger på Nyhetsmorgon. 

Lucia sjunger hela dagen. 
De sjunger för alla 

och såklart så har man gratis kaffe  
och gratis lussebullar. 

 
Om man är Lucia 

så får man kaffe efter sången. 
 

Den som blir Lucia får man rösta på. 
Lucia väljs varenda år 

och många tycker om att fotografera henne. 
 

Luciatåget kommer i höstmörkret 
Hon kommer med pepparkakor och ljus och sång. 

 
 

Målning: 
Diana 
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Hamburg 
Hamburg är en stad i 
Tyskland som har 1,76 mil-
joner invånare. Med föror-
ter 3 miljoner. 
 
Hotell: 3stjärniga med 
snittpriset: 987kr och vill 
man bo på ett 5 stjärnigt 
hotell kostar det 1816kr. 
 
Väder: 13 grader c luftfuk-
tighet 95%  
 
Sevärdheter: djurpark, 
konserthuset, mini land 
  
Hamburg är en av Tysk-
lands viktigaste städer, 
inte minst genom stadens 
hamn. 

Miniatyr landet. Flygplanen, bilarna och brand-
bilarna rör på sig. kKonserthuset 

Hamnen i Hamburg 
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Miniatur Wunderland Hamburg 

I Hamburg finns det ett miniatyr land med alla länder, det 
var väldigt stort i den lokalen. Det var 2 våningar stort. 
Den största modellen järnvägen i världen, och en av de mest 
framgångsrika permanenta utställningarna i norra Tyskland. 
 
Miniatur Wunderland har en hemsida där dom visar sitt lilla 
underverk! Förutom viktig information, som öppettider, in-
träde och vägbeskrivning, får du möjlighet att byta synpunk-
ter med andra likasinnade fans, att titta på foton eller shoppa 
i deras webbutik. 
 
Om man vill se Wunderland från ett annat perspektiv och ta 
reda på hur allt fungerar och upptäck de dolda detaljerna. Då 
är en guidad tur precis rätt. Under 60 minuters turné förkla-
rar guiden konceptet, modellkonstruktionen, utvecklingen 
och tekniken i detalj. Bakom kulisserna, med högst 6 perso-
ner per grupp, erbjuds flera gånger om dagen. Du kan boka 
en turné längst ner på deras sida och behöver inte betala för-
rän du hämtar dina biljetter i kassaskåpet. Om du har bokat 
en turné kommer du att kunna komma in i Wunderland utan 
någon väntetid. 

För varje besökares säkerhet och komfort kan 
dom bara tillåta ett begränsat antal personer 
som besöker Miniatur Wunderland samtidigt. 
På så sätt får varje gäst ett bättre övergripan-
de intryck av Miniatur Wunderland, och har 
möjlighet att utforska layouten i detalj. Men 
varje gång kan denna policy leda till extra 
väntetid framför Miniatur Wunderlands in-
gång. 
 
Det finns 2 sätt att undvika att vänta: Ta en 
titt på väntetidprognoser eller boka dina bil-
jetter i förväg. om du fortfarande vill besöka 
dom vid högtider, får du vara tålmodig. För 
din komfort finns ett luftkonditionerat vänt-
rum med ett lekområde för små gäster och en 
snackbar. Dom försöker göra väntetiden lite 
bekvämare genom att ge gratis drinkar och 
glass till barn och genom att visa korta videor 
-men sanningen att säga, vem gillar att vänta? 
 
Jag var där och tittade och såg att bilar rörde 
sig och bytte filer och tågen rörde sig och 
åkte runt. Det var spännande och se att det 
var så stort, fast det var så smått! 
 
               Reportage av Oskar o Diana 
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Tomas Di Leva 

 
Med sin kosmisk-andliga stil och inriktning har han ock-
så blivit nära förknippad med new age-rörelsen. Han 
bär konstfullt utsmyckade kaftaner både till vardags 
och på scen, något han började med 1993. På frågan 
varför han bär just kaftan svarar Di Leva: "Den symbo-
liserar enhet... en enhet mellan himmel och jord. Krop-
pen blir så fri." 
 
På senare år har Thomas Di Leva åter blivit mycket 
omtalad, bland annat genom att medverka i ”Så mycket 
bättre” 2010. Han har också kommit ut med självbio-
grafin ”Vi måste prata om allt” 2013. Där berättar han 
om hur det var att växa upp i ett arbetarhem och om 
hur han blev mobbad under hela gymnasietiden. 
 
Thomas Di Leva har lyckats med något som ingen an-
nan svensk artist klarat av tidigare: 1999 fyllde han 
hela Globen!  
 
Han utforskar ständigt gränslandet mellan det fysiskt 
faktiska och den abstrakta känslovärlden, och på grund 
av hans unika personlighet finns det få som inte har en 
åsikt om honom som artist.  
Förutom att vara artist håller han i kurser om medita-
tion, personlig och andlig utveckling. Han går sin egen 
väg, vilket är en del i hans recept på lycka. 
 
Thomas har två barn som heter Cosmos och Telo. 

Sven Thomas Di Leva  är född 23 okto-
ber 1963 i Gävle.  

Han är sångare, låtskrivare och skådespelare. När han 
var 14 år bytte han namn från Magnusson till Di Leva. 
Han startade sin karriär med bandet Pillisnorks 
och EP:n 4 Visitors blev hans skivdebut 1980. Sen bil-
dade han Gävlebandet Modern Art. Hösten 1981 fick Di 
Leva skivkontrakt som soloartist hos det nystartade bo-
laget Adventure och året därpå kom hans debutal-
bum Marginal Cirkus. Med albumet ”På ett fat” blev han 
rikskändis.  

Di Leva sa: "Jag vill skapa stor konst i form av enkel 
musik för den breda publiken". Med låten ”Kom till mig”, 
som spelades in med stråkar 
från Fläskkvartetten och Raj Montana Band, kom Tomas 
Di Leva 1985 för första gången upp på Trackslistan. 

”Vem ska jag tro på” släpptes hösten 1987 och blev Di 
Levas genombrottsalbum. Titellåten skrev han strax ef-
ter att statsminister Olof Palme blivit mördad. På skivans 
första spår, ”I morgon”, märks nya toner och ljudeffekter 
med oscillator och klaviaturklanger. Skivan utsågs 
av Slitz till Årets bästa album och kom dessutom tvåa 
i Aftonbladets omröstning om Rockbjörnen i kategorin 
Bästa svenska album. 

2012 var han med i melodifestivalen med ”Ge aldrig 
upp”, skriven av honom själv. Han gick dock inte vidare 
utan blev utslagen på en 5:e plats.  

Di Levas musik och speciella framtoning har gjort ho-
nom unik inom svensk musik. Låttexterna är ofta 
oskuldsfullt naivistiska och hans visuella framtoning 
androgyn på ett sätt som påminner om 1960-
talets flower power-kultur och musiker som Donovan. 
Själv har han uppgett att David Bowie och dennes The 
Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from 
Mars har haft inflytande. 
 
Tomas Di Leva är också känd som en fredsälskande 
djurvän och vegetarian. 
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Konsert i Klosters kyrka 
Skivhistorik: 

1982 – Marginal Cirkus  

1985 – På ett fat  

1986 – Pussel 

1987 – Vem ska jag tro på? 

1989 – Rymdblomma 

1991 – Noll 

1993 – Naked Number One  

1995 – Love Is the Heart 

1995 – Flashback #02  

1997 – Jag är du 

1997 – I Am You 

1999 – För Sverige i rymden  

2000 – Älska 

2004 – Tiden faller 

2005 – Free Life 

2005 – Mantra Miracles 

2005 – Själens krigare  

2006 – Hoppets röst 

2010 – Lovestar 

2011 – Hjärtat vinner alltid 

2013 – Innan solen går upp  

Jag var på konserten med Tomas di Leva fredagen 
den 27 oktober i Klosters kyrka. Kyrkan var fullsatt.  
 
Det var inte som jag trodde att det skulle vara. Det 
var så mycket bättre. Han sjöng bland annat ”Du 
och jag är miraklet här.” och den tycker jag särskilt 
mycket om. 

Reporta-
ge av 
Anna-
Maria 
Kristina 
Kinik 
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Julkultur 
Jul är en kristen högtid som firas årligen till minne av Jesu födelse, Framförallt den 25 
december (Juldagen) firas den av miljardtals människor över hela världen. Högtiden för-
bereds genom firandet av advent och firas från Jesu födelse på julnatten fram till tretton-
dag jul. Då de tre vise männen ska ha kommit fram till Betlehem. Jesu födelse började 
firas i Sverige kring 1000-talet när det kristna budskapet nådde våra breddgrader. Innan 
brukade nordborna kring den här tiden på året hålla olika vinterfestligheter. 

Advent 
 

Första söndagen i advent går många människor i kyr-
kan. Där brinner massor av ljus och man sjunger gamla 
psalmer. 
 
Det är inte bara i kyrkan som det brinner många ljus. I 
de flesta hem tänder man det första ljuset av fyra i en 
adventsljusstake. Det var först på 1920-talet som ad-
ventsljusstakarna blev vanliga i Sverige. 
 
Många har också en adventsstjärna som lyser i något 
fönster under julen. 
Adventsstjärnan kom ännu senare till Sverige. 
På 1930-talet började den bli allmän här. 1:a advent ses 
idag som julens början. 

Julklappar 
 

Att ge bort julklappar är en gammal sed. Redan på vikingatiden 
delade mäktiga män ut gåvor till sina vänner. När seden spred sig 
till folket blev det enkla gåvor. Ofta var det bara barnen som fick 
något klädesplagg, ett äpple eller kanske någon leksak. 
 
På många håll i landet gick julklappsutdelningen ganska skämt-
samt till. Någon smög sig försiktigt fram till ytterdörren och slog 
ett hårt slag på den. Så öppnades dörren och in kastades ett ved-
trä, en halmdocka eller något annat. På ”presenten” satt ofta en 
elak vers om någon i huset. Den som kastat in julklappen skyn-
dade sig att springa sin väg. Ordet julklapp kommer just av den 
hårda klappen på dörren. 
 Numera brukar särskilt barnen få mängder av julklappar och tror 
att vi firar jul för att vi ska få julklappar 

Reportage:          Marjan  
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Julmat 

 
Gräddris med honungsrostade nötter och apelsinsallad. 

 
Så var det dags för Julen igen. Denna återkommande storhelg innehåller allt 
som gör det till ljus helg på mer än ett sätt. Den har en julgran som skall kläs 
med glitter, färgade glaskulor och mycket annat. Vi får för den skull inte glöm-
ma julklappar till barnen. Men vi får absolut inte glömma det viktigaste för oss 
äldre, nämligen maten. Visst är det gott med julskinka, köttbullar, lutfisk med 
flera fina jultillbehör. Men det skadar väl inte med lite till dessert också varför 
inte denna. Varför inte gräddris med honungsrostade nötter och apelsinsallad. 
Så här gör man de honungsrostade nötterna:      
        
Rosta en halv deciliter hasselnötter i en torr, het stekpanna tills skalen blir 
svarta. Lägg nötterna i en handduk och gnugga bort det svarta på hasselnötter-
na.  Häll tillbaka hasselnötterna i stekpannan och ringla över en matsked 
honung. Rosta under omrörning tills hasselnötterna fått fin färg och blivit 
glansiga. Häll över dem på bakplåtspapper och låt kallna.   
  
Apelsinsalladen börjar man med att koka 2 matskedar socker, ½ vatten och 2 
st sjärnanis i en gryta tills sockret smälter. Låt kallna. Skala 2 apelsiner och 
skär dom i hinnfria bitar. Lägg klyftorna i lagen ca 30 min. 
 
Gräddriset till sist.Vispa 1 dl grädde och blanda med 1/2 dl turkisk youghurt 
med 1tsk vaniljsocker . Vänd ner blandningen i 300 g risgrynsgröt. 

Reportage: Jim 
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Vad vill du ha på julbordet? 

Eva: Janssonsfrestelse Pelle: Mammas revbensspjäll 

Micke. Janssonsfrestelse Mathias: Köttbullar, skinka, sill och 
potatis 

Robert: Julskinka Henrik: Julskinka 



KULTUR&NÖJE Årgång 11, nr 4 Sida 17 

Numrets fråga 

Roma: Sillsallad, janssons fres-
telse, köttbulllar och prinskorv. Inger: Janssonsfrestelse 

Reijo:  
Köttbullar 

Leif:  
Rökt ål 

Fredric: Julskinka Jonas: Janssonsfrestelse Eva: Janssonsfrestelse 
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SMEDERNA SM-GULD 2017 

Efter att Smederna fått en friplats till årets serie gick man hela vägen och vann SM-
GULD 2017. Smederna slutade 5a i grundserien och slog Dackarna i kvartsfinalen för att 
sedan slå ut Masarna i semin. I finalen på Gröndal inför över 8000 personer hamnade 
man i underläge  med 8 poäng  mot Vetlanda och alla trodde att Smederna var uträknade 
inför returen, men Smederna ville annat och vann bortamatchen med 54-36 efter en upp-
visning som det kommer talas om länge i speedway-Sverige. De 4 085 åskådarna som 
kantade speedwayovalen i Vetlanda trodde inte sina ögon. Åttapoängsunderläget var upp-
hämtat redan efter sex heat, och det var bara början på mästarlagets show.  
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SMEDERNA SM-GULD 2017 

Direkt efter matchen packade förarna och ledarna ihop sina prylar och åkte hem till Es-
kilstuna för att fira SM-GULDET på en lokal krog där vänner anhöriga och fans väntade. 
Festen fortsatte dagen efter  med hyllningar på Fristadstorget där Eskilstunaborna slöt 
upp. Alla förarna och ledarna var på plats och visade upp pokalen och kommundirektören 
höll tal. 

Reportage o Foto: Fredrik 
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Konstutställning på 
Den 26:e oktober hade 
Autismenheten öppet 
för Vernissage på sin 
verksamhet vid Gill-
bergaplan. Det är de-
ras verksamhet Färg– 
och formupplevelsen 
som hade gjort en stor 
utställning av sin 
konst.  
 
Eva, som är ansvarig för 
verksamheten, berättade 
för oss att personer som 
har sin dagliga verksam-
het inom Autismenheten 
ges möjlighet att boka 
en fast tid i veckan för 
individuell utveckling 
inom konst. Då är man 
där själv tillsammans 
med konstpedagog Eva 
och de flesta väljer att 
måla tavlor. Eva står vid 
ett staffli och deltagaren 
står vid ett annat. För att 
få hjälp att komma 
igång eller få inspiration 
kan Eva ibland hjälpa 
till med en skiss, eller 
ställa fram ett motiv på 
ett bord framför som 
man kan måla av. Men 
många målar sina egna 
motiv. De flesta hittar 
sin egen stil med tiden. 
Det kan vara olika te-
man som återkommer i 
bilderna, t.ex. Action, 
Skogen eller Katter. 
 
De använder sig av 
akrylfärger och man kan 
få köpa sina alster till 
materialpris. 
Man kan också välja att 
jobba med lera. Då an-
vänder de röd lera som 
torkar fort. 
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Färg– och formupplevelsen 
Utställningen var först 
öppen för personal 
och brukare och sena-
re, framåt kvällen, var 
anhöriga inbjudna.  
 
Lagunens reportage-
team var jätteimpone-
rade över all konst. 
Utställningen sprudla-
de av kreativ glädje 
med vackra motiv och  
många detaljer! 
 
Besökarna kunde, pre-
cis som på professio-
nella konstutställning-
ar, köpa den konst 
som ställdes ut. Vi 
märkte att det fanns 
klisterlappar på flera 
tavlor när vi gick, så 
det verkar som även 
andra besökare varit 
förtjusta. 
 
På Autismenheten 
finns också Taktil-och 
Musikupplevelse som 
fungerar på samma 
sätt; man kan boka en 
fast tid för individuell 
stimulans/utveckling 
inom området. 

Som besökare hade vi att göra hela eftermiddagen. 

Utställningen 
var gjord av 
ett tio-tal 
konstnärer 
och bestod 
mest av tav-
lor, men det 
fanns också 
enormt pillri-
ga pappers-
modeller och 
på ett bord en 
färgsprakande 
målarbok.  
Vi blev bjud-
na på både 
mingelcider 
och fika.  
 
Reportage:  
Marjan och  
Oskar 
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Bok– och filmtips 

TEST & TIPS 

Jag har läst två böcker 
som passar bra till julen: 

”Lucialinnet” av Emma Frey-Skött  
Lucialinnet var en viktig bok att läsa för den handlade om mobbing. Det är ett allvar-
ligt problem att prata om och därför var boken bra. Den handlar om Siri, som först 
inte vågar stå upp för en klasskompis som blir mobbad när klassen ska lussa. Siris 
moster Lollo hjälper Siri att våga säga emot när de ruffa tjejerna mobbar ebba, som 
dom kallar för Svett-Ebba. Boken var lättläst och lätt att förstå, men den var också hemsk. Jag, Haukar, 
tyckte att den var värd 5 delfiner av 5 medan Reijo tyckte att den var värd 4 av 5. 

 
”Nyårsfesten” av Ann-Charlotte Ekensten. 
Nyårsfesten var också bra, men lite snuskig på slutet, tyckte Reijo. Den handlade 
om kärlek och om sorg. Tjejen som det handlar om är ledsen för att hennes mamma 
är svårt sjuk, men hon går på fest i alla fall och där träffar hon en kille. Fast hon är 
ledsen är hon glad att hon gick på nyårsfest för hon vet att hennes mamma vill att 
hon ska leva och må bra. Den var lättläst. Den skulle bli en bra teater. Jag tyckte 
den var värd 4 delfiner och Reijo tyckte 5.             Reportage: Haukar och Reijo 

Jag har lånat böcker på Biblioteket och vill tipsa Lagunens läsare att gå till biblioteket.  
Biblioteket är jättebra för att: DET ÄR GRATIS ATT LÅNA BÖCKER 
     DET ÄR LUGNT DÄR 
     MAN KAN FÅ HJÄLP AV BIBLIOTEKARIEN 
     MAN FÅR SITTA DÄR OCH LÄSA  
     MAN KAN LÅNA DATOR 

Handlar om en grinig gubbe 
som rör om i sonens planerade 
julhelg. 

En samling av Astrid Lindgrens 
olika  figurer som firar jul. 
   Reportage: Suphap 
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Humorsidan 

– Vad äter snögub-
ben till frukost? 
– Snö-flingor! 
 
 
– Är du klar med jul-
godiset? 
– Ja, men det tog 
nästan KNÄCKEN 
på mig.  
 
 
– Vem har koll på 
Tomtens ekonomi? 
– Bissnissen! 

Humorsidan skapad av Krister och Fredrik 

- Varför är tomten så röd  
på kinden? 
- För att han har fått så 
många julKLAPPAR. 
 
 
- Var det många som 
dansade runt granen? 
- Ja varenda KOTTE. 
 
 
- Vilken låt av pop-
gruppen Roxette handlar 
om julen? 
- MUST have been love. 
 
 
- Mitt minne är som en  
Julkalender: 
- Fullt av luckor. 
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