LÄRVUXBLADET
Läs om Daniels
stora intresse
Stena Line

Jesper och Simon
beskriver sin Youtubekanal

Se Annas
otroliga
kalligrafi
sid. 7

sid. 5

Johan skriver om fladdermöss
sid.6

sid.8

Läs om Johannas
njurtransplantation
Läs Evas texter på
sid.9

I detta nummer:
Lärvux………………2

sid.4

Tidningsgruppen……3
Lucas……………….4
Hur svårt kan det va..5

Beskrivning av:

Kalligrafi…………...6
Stena line…………..7

sid.13

 Lärvux

Fladdermöss……….8

Jesper intervjuar
Sören Flöisbon

 Lärvuxbladet
 Tidningsgrupperna
sid. 2-3

Njurtransplantation...9
Troll……………….10
Annons…………...11
Intervju…………..12

sid.12

Spöknovell……….13

LÄRVUXBLADETÅR 19/20 NR 1

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 7 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

Johan Hjertö

Eva Larsson

Vi är eftermiddagsgruppen:

Jesper Svensson

Johanna Dahlqvist
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Simon Nilsson

Daniel Frendin
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LUCAS
Jag heter Eva Larsson och har en katt som heter Lucas. Han är grå
och vit, han är jättesöt tycker jag. Han har många egenskaper. Han
sätter på radion. Ibland kelar han med mig när jag kommer hem
och när jag är hemma. Jag trivs med honom. Han betyder mycket
för mig min katt och jag ska leva med honom. När jag målar på
kvällen kommer han och lägger sig hos mig en stund min Lucas.
Jag fick honom som kattunge. Jag kastrerade honom i Åmål. Jag
åkte både tåg och buss då. Lucas var duktig då tycker jag. Han
åker alltid med mig till mamma när vi åker hem till henne och
hennes katt Busan. Hon och Lucas är syskon och trivs med
varandra.
Slut!
Text skriven av Eva Larsson
190905

Lucas i blomkrukan

Lucas sitter på mattan
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HUR SVÅRT KAN DET VA
Vi är en youtube-kanal som inriktar oss på de mesta.
Det vi vill är att växa och bli stora på nätet.
Vi heter ”Hur svårt kan de va” och välkomnar folket med öppna hjärtan.
Vi är emot mobbing och har stor empati till andra, och vi tycker att alla är
bra på sitt eget sätt. Varken form eller färg spelar någon roll.
Vi brukar också för det mesta livestreama på kvällarna på kanalen med
jämna mellanrum, oftast runt kl 19:00. Hjälp oss gärna att uppnå vårt
drömmål på 100 000 prenumeranter. Swish-nr 076-5786597 förekommer
och visas oftast i rutan när vi streamar. Vår kanalbild ser ni här under.
Tack!

Skrivet av Simon Nilsson och Jesper Svensson
190829

5

LÄRVUXBLADETÅR 19/20 NR 1

Kalligrafi

We don´t own the planet earth, we belong to it. And we
must share it with our wildlife.
Steve Irwin
Kalligrafitext skriven av Anna Esselius
190905
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Stena Line
OM STENA LINE
STENA LINE ÄR ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÄRJEREDERIER MED EN MODERN FLOTTA PÅ 38 FARTYG OCH
EUROPAS MEST HELTÄCKANDE LINJENÄT BESTÅENDE AV 21 FÄRJELINJER I SKANDINAVIEN OCH RUNT
STORBRITANNIEN.
ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÄRJEREDERIER
Förra året reste över 7,6 miljoner passagerare med Stena Line. Dessutom transporterades cirka 1,7 miljoner bilar och drygt 2,1
miljoner fraktenheter på fartygen.






20 färjelinjer i Skandinavien, runt Storbritannien och till Baltikum
Förbindelser mellan tio länder
Runt 38 fartyg i trafik
5 600 anställda med över 50 olika nationaliteter
Omsättning 14 miljarder SEK
Tekniska data om Stena Danica.

Inför båtresan!
Incheckning senast 30 min före avgång.

Resa till Danmarksterminalen.
Hitta till Göteborgs Danmarksterminal: Med spårvagn 9 eller 11
ifrån Centralstationen mot Masthuggstorget.

Varvsnummer 309.
Dimensioner. 152,33 x 28,04 x 6,31 m.
Efter ombyggnad. 154,89 x 28,04 x 6,31 m.
Maskineri. Fyra Sulzer 12ZV40 dieslar.
Effekt. 25 743 kW.

Parkering
Det finns ett parkeringshus i anslutning till terminalen. Det kostar
13kr/timma eller 130kr/dygn och kan betalas med kort eller via
appen Qpark.
Parkeringshuset har öppet dagligen 06:15-18:00, samt vid avgång
/ankomst av nattfärja. Maxhöjd parkering: 2.10 meter.

Knop. 20,0.
Passagerare. 2300.

Om parkeringshuset är fullt finns parkeringshus på andra sidan av
E45:an.

Hyttplatser. 96.
Bilar. 630.
Fakta: faktaomfartyg.se

Fakta: stenaline.se

Jag har ett jättestort intresse för färjor. Därför
har jag bokat en dagstur till Fredrikshamn
med en kompis fredag den 27 september
2019.
Bild: stenaline.se

Vi ska åka med Stena Danica ifrån Göteborgs
Danmarksterminal. Den här resan kommer jag
att skriva om i nästa nummer.

Text skriven av Daniel Frendin 190912

Bild: stenaline.se
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Fladdermöss

Fladder i natten
Fladdermöss är pälsklädda, flygande däggdjur. Det finns mer än tusen olika arter, spridda över
nästan hela världen. De är nattaktiva, det betyder att de är vakna på nätterna och sover på dagarna.
Ofta ger sig fladdermöss ut på jakt tillsammans i stora flockar. Den minsta fladdermusen är ungefär
lika stor som en humla.
Blodsugande vampyrer
Vampyrer är fladdermöss som livnär sig på blod. De suger blod från fåglar, boskapsdjur och ibland
även människor. I Sverige finns inga vampyrfladdermöss.

Fladdermöss i fara
I många länder försvinner fladdermössen för gott, därför att vi människor gör saker som skadar dem.
I Sverige finns 19 olika fladdermusarter, alla är fridlysta.

Fakta: Lätta fakta om Fladdermöss, Megan Cullis

Jag gillar fladdermöss för att dom är fina, söta, gulliga och coola!
Av: Johan Hjertö 190926
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Njurtransplantation
Min resa
Att vara njurtransplanterad innebär att man har haft problem med båda njurarna och har fått en ny njure av en släkting
eller en donator. Det kan ta lång tid innan man kan få en ny njure av en donator eller en släkting för dom måste gå
igenom många undersökningar innan det är klart.
Det finns 4 olika blodgrupper och man kan inte få en njure från någon annan än vad man själv har.
Efter min njurtransplantation så fick jag ligga några månader på sjukhuset. Då fick jag morfin in i en pump i armen i
några dagar. Sedan efter ett par månader åkte jag hem. Men jag var tvungen att åka till Drottning Silvias barnsjukhus i
Göteborg 2 gånger i veckan. Egentligen skulle jag ha sovit på Ronald Mcdonald hus, men det gick magsjuka där, så jag
fick inte komma för smittorisken. Mellan sjukhusbesöken så kom skolan hem till mig eftersom jag inte fick gå dit. Detta
berodde också på smittorisken.
Nu så lever jag som vanligt men jag måste tänka på att jag inte får äta rå fisk och jag får inte äta grapefrukt, för då
fungerar inte min medicinering. Jag får heller inte hoppa studsmatta.
Om jag skulle behöva åka ambulans så måste jag tala om att jag är njurtrantransplanterad.
Om du är med i en olycka och du själv
inte är skadad, är mitt råd att man ska
gå fram och fråga: är du skadad eller
har du någon sjukdom? Detta för att
den skadade ska få rätt vård.

Text skriven av Johanna Dahlqvist 190919
Bild: www.pixabay.com

Dialys
Innan man får en ny njure så får man dialys. Det
finns 2 sorter av dialys:
1. Bloddialys som innebär att man renar blodet
på sjukhus.
2. Påsdialys innebär att man ligger kopplad till i
en maskin.
Maskinen renar blodet och tar bort vatten ur
kroppen. Detta kan göras hemma på natten.

Varje år får 400 personer en ny njure i Sverige genom
transplantation och ca 4000 personer genomgår dialysbehandling.
Sedan 1969 har över 15000 njurtransplantationer genomförts i
Sverige
Bloddialysen sker 3-4 dagar i veckan, cirka 4 timmar per gång.
Följande symtom kan vara tecken på njursvikt




Mycket trött, illamående, klåda på kroppen.
Blod i urinen, skummande urin.
Kissar betydligt mindre än vanligt.

Fakta: www.1177.se

Fakta: www.1177.se

Tyvärr dör några personer
under väntetiden på en ny njure.
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Troll

Troll är ett slags naturväsen i den nordiska folktron. Uppfattningen om trollens utseende och levnadssätt har varierat mycket
över olika delar av Norden.
Troll i nordisk mytologi
Begreppet troll figurerar i den fornnordiska mytologin, men ofta i koppling till jättar. Därför har vissa antagit att troll helt enkelt
var jättar från början. Att historierna om jättar på Island påminner om de svenska historierna om troll talar för det. Under 1800talet av de fornnordiska sagorna kallades jättarna ofta troll. Ármann Jakobsson har noterat att under medeltiden så användes
ordet troll för allt ifrån jättar och bergsväsen, till häxor, magiska vildsvin, hedniska halvgudar, en ond ande, ett spöke eller en
demon.
Trollen kunde variera högst avsevärt både i storlek, utseende och lynne. Ibland sades trollen vara mycket lika människor och
ibland totalt väsensskilda. Vid sidan av trollen förekom också jättar (som dock ansågs utdöda), vättar och vittror.
Troll i svensk folktro
I södra Sverige brukar trollen sägas i likhet med jättarna vara utdöda och ha jagats bort med kristendomen. Det är också vanligt
att de har övernaturlig styrka, och kan vara jättelika, liksom jättarna. I Mellansverige är det vanligt att trollen liknar människor,
och kan vara svåra att skilja från dem. Man måste också skilja på de väsen som kallades för troll och de människor som ansågs
vara trollkunniga. Trollen kan ha stor styrka, men utmärks mera av sin förmåga att trolla. De bor i salar under flyttblock eller i
berg där de förvarade enorma rikedomar. De hade drivits bort från slättbygden av kyrkorna och kristendomen, men levde
fortfarande djupt inne i skogarna.
I norra Sverige motsvarades troll och vättar av vittra, och där förekommer begreppen ibland synonymt. Begreppet troll har på
olika orter använts för olika väsen, där de småväxta kan sorteras in i kategorin oknytt. Andra likartade naturväsen skiljde sig från
trollen i det att de ville leva ensamma, till exempel tomten, näcken, skogsrået och sjörået. Trollen lever socialt och har ansetts
som rika på guld, trots att de kan vara klädda i paltor.
Speciellt kvinnor riskerade att utsättas för trollen. De kunde bland annat riskera att bli bergtagna. För att komma undan trollen
fanns flera sätt. Kyrkklockor ansågs skrämma trollen, i likhet med Tor och hans hammare, Mjölner. Likaså fruktade trollen stål
(eller silver), så en kniv var bra att ha när man gav sig ut i "trollskogen". Vissa troll tycktes vara känsliga för solljus och
förstenades när de träffades av strålarna.
Att ändra skepnad var något trollen praktiserade, vilket förklarade varför man så sällan såg trollen. Men kände man doften av
mat eller tobak, troddes det kunna vara från trollen.
Inom kulturverk har troll ofta förekommit, såsom i många av John Bauers målningar, i bokverksserien Bland tomtar och troll, i
musik- och teaterverk som Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) med musik av Edward Grieg, i tv-serier som SVT:s Trolltider (1979)
samt i Sveriges Radios julserie Bland tomtar och troll (1986).
Fakta och bild taget från: www.wikipedia.org

Gjord av: Anna Esselius 190919
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Till vårt filmprojekt söker vi:
 Manliga/kvinnliga statister ålder 18-20 år
 Filmare
 Ljudtekniker
 Redigerare
 Stylister
 Översättare

Vid intresse eller övriga frågor ring 073-8445550,
072-7322202 eller maila frolunda13@gmail.com

11

LÄRVUXBLADETÅR 19/20 NR 1

Biointervju
Intervju om Melleruds biograf med Sören Flöisbon
Var kan man få tag i er, finns det andra hemsidor man kan kolla om man vill se vilka filmer som går eftersom att
centrumsalongen inte ingår i SF BIO?
Svar: Centrumsalongen har en facebooksida. Man kan även se kommande filmer på MIF:s hemsida.
Centrumsalongen finns också med på Bioprogrammet som uppdateras när vi beställer nya filmer.
Hur noga är ni med åldersgränser när det gäller åldersgräns-baserade filmer?
Svar: Vi värnar om våra åldersgränser men vi har inga legitimationskrav. Vi försöker leva upp till våra krav
så gott vi kan.
Tycker ni att det borde finnas ålderskontrollanter som kontrollerar besökarnas ålder, och har ni tänkt tanken? Är det
någonting som ni tycker borde införas här i det här fallet?
Svar: Ålderskontrollanter! Vi har aldrig tänkt så. Det är faktiskt en bra idé. Till slut är det vi som är
ansvariga, dvs kassan och biljettmottagare.
Vad är det mest positiva tycker ni med Centrumsalongen?
Svar: Tjusningen med salongen är att vi kan erbjuda olika aktiviteter. Vi är stolta över att biosalongen har
funnits sedan 1935. 2012 döptes den om från Centrumbiografen till Centrumsalongen. Då fick vi också in ny
projektor och ljudanläggning. Vi har nu en hel del föreläsningar och vi ska dra igång hockeykvällar. Den
första matchen är den 28 sep kl 18 00 mellan Frölunda och Färjestad. Fler matcher:


lördag 26/10 kl.15 00 mellan Brynäs och Leksand



lördag den 2/11 kl 15 00 mellan Brynäs och Frölunda.



torsdag 19/12 kl 19 00 mellan Färjestad och Leksand.

Det var en dam från pensionärsföreningen som kom med förslaget att införa 10 minuters paus. Vad tycker ni om det?
Svar: Vi har pratat om det. Filmerna blir ju bara längre och längre. Vi funderar på att gå ut med en enkät och
se hur publiken reagerar. Vi har haft paus vid dokumentärer när vi har haft äldre publik.
Har ni tänkt på att införskaffa en popcornmaskin till biografen?
Svar: Det vore trevligt men det är än ekonomisk fråga just nu, men det är klart något vi vill ha.
Intervju utförd av Jesper Svensson 190912
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Spöknovell

Kvinnan i ödehuset
Jag var ute en kväll med min hund Kira. Jag gick förbi ett öde hus. Jag lade märke till
en kvinnlig gestalt som stod i fönstret och såg på mig. Hon vinkade in mig och jag gick
in med Kira.
Var inte rädd min vän. Sätt dig på stolen, sa kvinnan.
Jag satte mig ner på stolen och kvinnan började berätta:
Jag blev dödad av min man. Han var svartsjuk när jag var med mina vänner. Han blev
avundsjuk så han sköt mig och sedan sig själv. Tack för att du lyssnade på mig min vän,
sa kvinnan.
Sen på vägen hem tänkte jag mycket på vad hon berättade för mig. Jag kommer aldrig
att glömma det.
Slut!

Text skriven av Eva Larsson 190912
Bild av kvinnan målad av Eva Larsson
Bild av ödehus: www.google.se
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