LÄRVUXBLADET
Nr 6

Anna skriver om
The Struts

Evas minispöknovell:

Kyrkogården

Sid. 8-9

Sid. 11

Jespers tankar i
Coronatider…

Sid.7

Läs sista delen i Annas
saga:
Hemska snöstormar
och kalla vinterbad

Daniel ger några
trevliga
sommartips!

Sid.10

I detta nummer:
Hemska snöstormar och kalla
vinterbad…………………….…. 4-5

Johanna skriver
om
Midsommartraditioner!

Estonia……………………………..6
Var inte rädd…………………..…..7
The Struts……………………..…8-9
Sommartips………………..……..10
Kyrkogården………………..…….11
Queen-serie smakprov…..……12-13

Sid.14-15

Midsommartraditioner………..14-15

LÄRVUXBLADETÅR 19/20 NR 6

LÄRVUX
Vad är Lärvux?
•

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har en intellektuell
funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

•

På Lärvux kan eleven lära sig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda sig för
yrkeslivet.

•

Undervisningen sker i små grupper eller enskilt i lugn takt.

Vad är Lärvuxbladet?
Lärvuxbladet är resultatet av elevernas arbete i kursen Tidningen (delkurs i svenska).
Gruppen består av 5 elever som är uppdelade i förmiddags- och eftermiddagsgrupp.
I kursen ska eleverna arbeta med 3 delar:
•

SKRIVA OLIKA TYPER AV TEXTER

•

SÖKA INFORMATION

•

SKRIVA TEXTER PÅ DATOR ELLER IPAD

Eleverna har själva valt ämnen de vill skriva om. Lärare har funnits som stöd för att bearbeta
texter, göra reportage och layout.
Kursen pågår from augusti 2019 tom juni 2020 och målet är att publicera ett flertal nummer av
Lärvuxbladet.

Lärare: Maria Stengård & Anna-Lena Jansson Forsman
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Tidningsgruppen
Vi är förmiddagsgruppen:

Anna Esselius

Eva Larsson

Daniel Frendin

Vi är eftermiddagsgruppen:

Johanna Dahlqvist

Jesper Svensson
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Hemska snöstormar och kalla vinterbad
Kap 4

Hästarna är väl ryktade och hovarna är skinande rena. Trollen sätter på de vackra selarna med små
bjällror på hästarna, och en stund senare står hästarna redo utanför Storstubben med den stora släden
bakom sig.
Tomtarna sätter sig ner i den stora släden, och Trollfarfar och Tuva sitter allra längst fram.
Och så bär det iväg. Hästarna springer glatt mellan alla de snötäckta träden medan trollen och
tomtarna sjunger: ”Bjällerklang, bjällerklang, hör dess dingeli-dång. Flingor som det virvlar om i
munter vintersång”. De skrattar och sjunger medan de åker över den snötäckta ängen.

Tuva tittar upp på den stjärnklara himlen med ett leende, medan hon lyssnar på den glada sången och
hästarnas hovar som stampar i marken.
Väl tillbaka i Tomtebyn hjälper Trollfarfar tomtarna försiktigt ur släden.
Tomtefar och Tomtemor ler vänligt åt Trollfarfar medan han lyfter Totte och Lisa ut ur släden.

4

LÄRVUXBLADETÅR 19/20 NR 6

-

Tack så hemskt mycket, Herr Troll, säger Tomtemor tacksamt.

-

Varsågod fröken, säger Trollfarfar och lyfter sin runda, bruna pälsmössa för Tomtemor.

-

Kommer ni fira Jul med oss, Trollfarfar, frågar Totte och Lisa samtidigt.

-

Självklart kommer vi det, säger Trollfarfar och skrattar, Julafton utan tomtar är som Solbröd
utan saffran och russin! Eller risgrynsgröt utan grädde och kanel!

Trollfarfar kastar en stor säck full av brasved på marken och Tomtefar tar emot den.
-

Tack så mycket, Herr Troll! Nu kan jag hålla vårt hus varmt…förhoppningsvis, säger
Tomtefar och skrattar.

Trollfarfar vänder hästarna för att åka tillbaka till Trollskogen.
-

Inga bekymmer, Herr Tomte! Om ni behöver mer ved, säg bara till! Adjö, mina kära
tomtevänner, ropar Tomtefar medan han kör tillbaka till Trollskogen.

Totte och hans familj vinkar åt Trollfarfar medan han långsamt försvinner in i Trollskogen.
Tomtemor och Tomtefar går tillbaka in i huset medan Totte och Lisa står kvar utomhus. Totte och
Lisa tittar på varandra.
-

Skulle du kunna föreställa dig hur Julafton skulle vara utan våra underbara vänner och
familj, frågar Lisa undrande.

Totte ser på Lisa med sorgsen blick.
-

En Jul utan familj och vänner är ingen Jul alls, säger Totte och klappar Lisa på axeln.

-

Ja du har rätt, säger Lisa och ser ledsen ut.

-

Såsom dom stod upp för oss, så måste vi ställa upp för våra underbara vänner. Vi borde
alltid hjälpa varandra om någon skulle vara i nöd, säger Totte.

-

Även de fattiga och hemlösa, gamla och unga?

-

Ja absolut, vi måste hjälpa dom också, säger Totte och ler.

Lisa ler vänligt åt Totte. Sedan står de tysta och tittar upp på den stjärnklara, mörkblå himlen. Små,
vackra snöflingor dalar sakta ner från himlen medan stjärnorna gnistrar som stora och små
diamanter.
Skriven och illustrerad av: Anna Esselius
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Estoniakatastrofen
Estonia är en färja som sjönk i Östersjön den 28 september 1994. Den var på väg ifrån Tallinn till
Stockholm när den kom ut på öppna havet så lossnade bogvisiret till bildäcket och vattnet kom in i
färjan. Fartyget fick slagsida och passagerare som befann sig längre ner i fartyget flydde ifrån sina
hytter då de hörde ett oljud men också sett vatten komma in på bildäck. Rederiet hade ingen koll på hur
många som befann sig på färjan enligt passageralistorna men uppgifter talar för drygt 1000 passagerare.

M/S Estonia. Bild:

M/S Estonia på botten av Östersjön. Bild:

Bogvisiret till bildäcket.

Bild: www.wikipedia.se

Fakta:
Skrivet av Daniel Frendin.
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Var inte för oroliga
och tänk positivt!
Hej!
Jag heter Jesper Svensson. Jag pluggar på Vuxenutbildningen i Mellerud och går
en tidningskurs där jag oftast skriver om saker som jag tycker är viktigt i
samhället. Angående coronaviruset, eller covid19 som det så fint heter, har jag valt
att yttra mig om detta. Detta är mina tankar, åsikter och funderingar och jag har
respekt för dom som tycker något annat. Jag anser att detta förstör människan på
ett negativt psykiskt sätt. Att vara medveten om allvaret och dom negativa
följderna är såklart bra, men glöm inte att glädjens kraft spelar en stor roll i allt
som händer just nu.
Jag förstår att folk är besvikna för att dom känner sig begränsade, men då är tipset
att se det positiva som går att se.
Som jag sa innan får man inte glömma glädjen…

Tips!
1. Gå på promenad
2. Umgås med dina vänner
3. Infinn dig att du är glad
4. Gå inte runt och var rädd i onödan
5. Lyssna på musik, sjung och dansa

Var rädda om er!
Jesper
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The Struts

The Struts är ett brittiskt rockband från Derby, England.
Den ursprungliga gruppkonstellationen bildades 2012 och bestod av Spiller,
Slack, basisten Jamie Binns och trummisen Rafe Thomas.
Bandets influenser inkluderar bland andra Queen, Rolling Stones, Aerosmith
och Michael Jackson.

Luke Spiller växte upp i Bristol i en kristen familj. Hans första
musikupplevelse var huvudsakligen gospel, men vid 11 års ålder lyssnade han
på Queen, AC/DC och Leonard Cohen. Förutom att han låtsades vara Jackson
imiterade han Bon Scott och Freddie Mercury.
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2009 träffade Spiller, som sedan bodde i Clevedon, gitarristen Adam Slack.
2012 ersattes Binns och Thomas med bassisten Jed Elliot och trummisen
Gethin Davies, och tillsammans bildade de The Struts.
Bandet valde namnet Struts baserat på en slumpmässig kommentar från en
repetition. Spiller sade i en intervju 2015:” I just moved around a lot and
somebody said like ”you strut around a lot”.

På scen bär Spiller kläder designade för honom av Zandra Rhodes, som
tidigare klädde Freddie Mercury.

Roll up, Could Have Been Me, Put Your Hands Up, Somebody New, Matter
of Time och One Night Only är några låtar The Struts har gjort.

Fakta: Wikipedia.com, Youtube.com
Bilder illustrerade av: Anna Esselius
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Daniels Sommartips!
1. Cykla till Sunnanå Hamn för att se på sjöbodar och köpa en god glass eller grilla i
grillstugan. Titta på båtarna som går ute på Vänern.
2. Cykla till Vita Sandars Camping. Där kan man spela minigolf och bada i poolen, eller i
Vänern, men jag rekommenderar helst att bada i poolen. Man kan ta en promenad på
campingen, eller cykla runt med sin egen cykel, och kolla på husvagnar, husbilar och
stugorna. På campingen finns det en hoppkudde och det finns flera jättefina lekplatser.
Det finns en jättestor fotbollsplan, lekhus med spel och en studsmatta. Om man inte
orkar cykla hem samma dag så går det även bra att hyra en mysig stuga om man vill
övernatta på campingen.
3. Cykla runt på dalsländska landsbygden. Jag rekommenderar att inte cykla runt där när
det blåser hård vind. Jag rekommenderar även att stanna om man blir trött och ta en
rastpaus vid Ica Lanthandeln i Grinstad. Då kan man passa på att handla där innan man
fortsätter sin cykelresa.
4. Spela utespel t.ex kubb, boule, plockepinn och krocket.
5. Packa en picknickkorg och cykla iväg till ett mysigt ställe när vädret tillåter.

Bild av Daniel Frendin.
Skrivet av Daniel Frendin.
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Kyrkogården
Kyrkogården.
Jag gick där på kyrkogården och satte blommor på
min pappas grav. Då såg jag en skepnad längre bort.
Var inte rädd, jag är inte farlig, säger skepnaden. Jag
vill bara visa var min dotter ligger begravd. Vi dog på
Titanic, vi drunknade. Sen dess har jag gått här och
vakat över graven.
Sen bara skepnaden försvann…..

Text Eva Larsson 2020
Bild: www.blogspot.com
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Ett smakprov ur episoden ”I’m in love with my car”
från Anna Esselius Queen-serie
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Illustrationer av: Anna Esselius
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Midsommartraditioner
Rulla naken i daggen.
Förr om åren var det tradition i bondesamhället att springa ut och rulla sig naken
i den friska morgondaggen på midsommarmorgonen. Detta var i syfte att hålla
sig kry resten av året.
Midsommarstången
Midsommarstången som är en av de svenska symboler vi har, kom troligen från
Tyskland under medeltiden. Midsommarstången kallas ibland majstång som
härstammar från det gamla ordet maja som betyder ”smycka med löv ”

Sju sorters blommor
Att plocka sju sorters blommor (eller ibland nio) under tystnad, och lägga dem
under kudden på midsommarnatten, är en gammal tradition från bondesamhället.
Syftet var att se in i framtiden och drömma om vem man skulle gifta sig med,
och än i dag är det en del som följer den traditionen.

Midsommarkransen
Midsommarkransen är en relativt ny tradition i vårt midsommarfirande. Den
kommer troligtvis från en gammal folktro där allt från naturen ansågs heligt.
Numera har flickor och kvinnor det som en accessoar på midsommarafton.
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Dans runt midsommarstången
Ringdans runt midsommarstången är en tradition som växte fram under 1800talet. Förr i tiden var det här även ett sätt för ungdomar att bekanta sig med
varandra och var lite som vår tids klubbande. Små grodorna är obligatorisk på
midsommarafton och kommer från en engelsk sång om Napoleon från 1800talet.
Sill och potatis
Vi frossar i sill och färskpotatis med gräddfil och gräslök. Förr i tiden var detta
fattigmansmat och otänkbart att bjuda på till fest. Sill och potatis är en mer
nutida tradition som växt fram under 1900-talet.
Jordgubbar och glass
En av våra allra modernaste midsommartraditioner är att äta jordgubbar och
glass till dessert. Denna tradition började vi med på 1950-talet.
Snaps
Brännvin och snapsvisor som ”Helan går”, har antagligen förekommit i Sverige
sedan 1600-talet. Men det var på 1800-talet som snapsen blev en obligatorisk del
av midsommarfirandet.

Skrivet av: Johanna Dahlqvist
Fakta: listor.se/kultur-noje/11-midsommartraditioner-du-inte-far-missa
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