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Nummer 4
November 2021
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Redaktionssidan
I DETTA NUMMER:

Vinnare i tävlingen i

Detta kan du vinna:

nummer 3/2021 blev

Den som vinner får välja

Omslag:

Sidan 3: ABBA’s nya låtar & filmtips

Anders Jonsson Källberg

en tygväska eller

(ingen tävling i förra numret)

två fruktpåsar

Sidan 4: Rondellen är öppet igen &
Grattis!

reflextips
Vill du ha med något i tidningen?
Ring eller skicka det via post
eller email:

Sidan 5: Vi Fem-fråga
Sidan 6: Omplantering av växter

Tidningen Contakt
Carma
Pilgatan 8A
721 30 Västerås

Sidan 7: Dikt om hösten
Sidan 8 & 9: Ny öppning av Loppan
Sidan 10 & 11: Läget i Afghanistan

tidningencontakt@vasteras.se

Sidan 12 & 13: Bellevue
Sidan 14 & 15: Recept: Morotssoppa med
pizzabullar

Tryckt av Carma
076-569 12 04, 076-569 08 29
072-083 21 41, 073-867 83 32

Som vi syr på Carma.
Skriv svaret, ditt namn och arbetsplats eller hemadress och skicka den till:
Carma
Pilgatan 8A
721 87 Västerås
tidningencontakt@vasteras.se
Senast tisdagen den 30 november.
Skriv TÄVLING på kuvertet eller i mejlet.

Sidan 16 & 17: Företagsplatser till fast
anställning

Vill du prenumerera
på Contakt?

Sidan 18: Nationalsången
Sidan 19: Farming Simulator 22

Kontakta Carma på nummer:
076-569 12 04, 076-569 08 29
072-083 21 41, 073-867 83 32

Sidan 20: Julmarknader 2021
Sidan 21: Julkalendern 2021
Sidan 22: Julkalendern Sveriges Radio &

Musikhjälpen 2021
Sidan 23: Sista sidan & tävling

En prenumeration kostar:
100 kronor.
Ett lösnummer kostar:
20 kronor.

Tävling

Ringa in vad du vill ha om du
vinner:
Tygväska:

Leta efter fladdermöss och
pumpor på olika sidor i
tidningen. Så här ser de ut:

Fruktpåsar:

(de här två räknar du inte!)

Namn: ___________________________
Adress: __________________________

Du får tidningen i ett år.

Jag hittade så många:

_________________________________
_________________________________

Nästa nummer kommer i: December
2

Fladdermöss: _________
Pumpor: ___________

Skicka in svaret senast:
tisdagen den 30 november.
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Julkalendern Sveriges Radio

ABBA’s återförening 2021

Julkalendern i Sveriges Radio 2021 heter Spero.
Hoppstjärten Spero bor med sin mamma och 408 småsyskon i
en gran i skogen. Plötsligt en vinterdag händer något som
förändrar allt. Granen huggs ner och flyttas inomhus till en
helt annan klimatzon! Inne i huset hos människorna är det
kvävande varmt. Alla i granen kommer att dö av uttorkning om ingen gör
något.
Spero är den som måste rädda sin familj – vilket inte är helt lätt när man bara är
en millimeter lång. På sin väg möter hon både godhjärtade främlingar, onda
despoter och den första kärleken.

Det är 39 år sedan som Abba släppte ny musik. Jag tycker att ”I still have faith
in you” är okej att lyssna på. Den andra låten som heter ”Don´t shut me down”
är mycket bättre än den andra som dom har släppt.

Julkalendern sänds i Barnradion i P4 mellan 1-24 december 2021.
Vardagar: klockan 06:50 och 18:35
Helger och julafton: klockan 09:50 och 13:03
Källa: www.sverigesradio.se/artikel/om-spero

Abba återförenades 2021 och har gjort ett nytt album. Albumet heter Abba
Voyage. Två stycken låtar har dom släppt. Den ena låten heter ”Don´t shut me
down” och den andra heter ”I still have faith in you”.

Jag är en stor diggare av Abba. Min stora favorit är ”Hansta Manana”.
Jag lyssnade mycket hemma när jag var liten!

/ Elina, Carma
Annika Öhrn, Carma

Musikhjälpen 2021

Filmtips
Den 1 oktober var jag och såg den nya James Bond-filmen
”No Time To Die” på Bio.
James Bond lever ett lugnt liv på Jamaica men blir kontaktad
av sin gamle vän Felix från CIA som ber om hjälp.
Uppdraget är att rädda en kidnappad forskare men det blir
inte så lätt som man kan tro…
Uppdraget för James Bond till terrororganisationen Spectre
och det blir allt mer personligt och större saker än tidigare
sätts på spel för James.

Årets tema för Musikhjälpen är ”För en värld utan barnarbete”.
Glasburen kommer att stå på Gamla torget i Norrköping.
Datum: 13-19 december.
Det sänds dygnet runt på P3 och SVT Play.

Källa/Bild: www.sverigesradio.se/musikhjalpen
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/ Elina, Carma

Sevärd, ganska gripande och personlig. Den bjuder dessutom på en tvist mitt i
filmen. Lite kritik från min sida är dock att en del av karaktärsdragen saknas.
Jag hade velat haft lite mer av det. Men en mycket bra film!
/ Elina, Carma
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Julkalendern 2021

Rondellen är öppet igen
Rondellen kommer att vara öppen på tisdagar och torsdagar.
Det kommer vara anpassad verksamhet då pandemin pågår fortfarande.
Du måste boka din tid, tisdagar antingen klockan 17.30—19.00 eller
klockan 19.30—21.00.
Du bokar genom att maila Ida för mer information eller skriv till Rondellens
Facebooksida.
Regler som gäller när man är på Rondellen är:
Håller avstånd till varandra.
Är frisk.
Tvättar och spritar händerna vid ankomst och avfärd.
Att du lyssnar på personalens uppmaningar om avstånd.

Årets julkalender heter "En hederlig jul med Knyckertz".

Missköts det har personalen rätt att be dig att lämna Rondellen!

Författaren, Anders Sparring, kommer att skriva manuset till julkalendern.
David Sundin och Gizem Erdogan spelar föräldrarna. Barnen spelas av Axel
Adelöw och Paloma Grandin.

Torsdagar är det öppet mellan klockan 18—21 kom ihåg att boka din plats !

Maila Dennis eller ring till Rondellen på tisdagar klockan 14—21 eller torsdagar
klockan 14—21. 021-39 81 82
/ Fritidsgården Rondellen Västerås Stad

Reflexer
Glöm inte reflexen i höst –och vintermörkret!
De finns i olika varianter. Allt ifrån västar och ryggsäckar
till handskar och vanliga brickor i snören.
De kan köpas i vanliga mataffärer och sportbutiker.

Julkalendern sänds på SVT1 och SVT Barn mellan 1-24 december.
Vardagar, SVT1:
Klockan: 07.15 och 18.45.
Lördagar och söndagar:
Klockan: 08.45 och 18.45.
Vardagar, SVT Barn:
Klockan: 07.15 och 18.45.
Lördagar och söndagar:
Klockan: 08.45 och 18.45.

Bilder: GP.se, Fyndprisen.se
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Den handlar om tjuvfamiljen Knyckertz, efter böckerna med samma namn. I
familjen Knyckertz är normen att vara kriminell, men sonen Ture passar inte
riktigt passar in. Han vill inget hellre än att hans familj ska leva ett vanligt liv
där ingen sitter i fängelse. Han gör dem besvikna hela tiden när han inte vill gå
den kriminella banan, säger programchefen Johanna Gårdare på SVT Barn.

Vardagar:
klockan 10.10 (teckenspråkstolkat) och
11.45 (syntolkat).
Lördagar och söndagar:
klockan 09.00 (teckenspråkstolkat) och
12.40 (syntolkat).

Källa: www.svt.se/kultur/sa-blir-arets-julkalender
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/ Elina, Carma

Julmarknader

Vi Fem-fråga
Hur har Covid19-pandemin påverkat dig?

Plats: Vallby Friluftsmuseum
När: 27-28 november
Tid: klockan 11.00-16.00
Kirsten Hoppe, 56, arbetsterapeut:
”Jag blev sjuk men inte så allvarligt.
Men jag har inte kunnat åka och träffat
mina släktingar.”

Källa: www.vallbyfriluftsmuseum.se
Plats: Västerås City
När: 21 november
Tid: klockan 12.00-17.00

Maria Bueno Kaneberg, 47,
Företagsplatser:
”Jag har inte kunnat träffa mina
föräldrar eller kunnat resa med
familjen. Sedan har jag arbetat
hemma.”

Det blir familjetivoli, marknadsstånd, invigning av isbanan och tändning av
vinterbelysning. Nytt för i år är körsång under hela dagen.

Källa: VLT
Plats: Kolsva Herrgård
När: 20 november
Tid: klockan 11.00-16.00
Källa: www.facebook.com/kolsvaJulmarknadmedupplevelse
Plats: Kärrbo Bygdegård och Prästgården
När: 4 december
Tid: klockan 10.00-16.00

Anders Jonsson Källberg, 38, Carma:
”Jag har mått väldigt dåligt både
psykiskt och fysiskt. Suttit ofrivilligt
isolerad hemma en längre tid. Jag fick
ångest så fort jag lämnade lägenheten
så jag har inte ens handlat i butik utan
beställt hem varor. Jag upplever att jag
har blivit mer känslig för stress.”

Annika Öhrn, 47, Carma:
”Jag har blivit mer försiktig med att
vara ute bland folk och att jag
använder munskydd när jag
handlar. I början av pandemin fick
jag inte ens gå till jobbet. Totalt 10
veckor var jag ofrivilligt hemma.
För att få komma tillbaka till jobbet
tog jag till slut in på hotell.”

Källa: www.bygdegardarna.se/karrbo/om-bygdegarden
Plats: Rytternegården
När: 11-12 december
Tid: lördag klockan 10.00-16.00 och söndag klockan 11.00-15.00

Andreas, 46, Carma:
”Jag har inte kunnat delta i föreningslivet.”

Källa: www.rytternegarden.se
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Omplantering av växter

Farming Simulator 22

Under våren och försommaren planterade Carma om några växter i
blomkrukor som vi tagit med själva.

Farming simulator 22 är den senaste
versionen av det mycket framgångrika
spelet farming simulator, spelet släpps
den 22 november 2021.

Vi planterade nya skott av växterna: ampellilja, elefantöra och paradisträd.
Först satt vi dem i vatten så det bildades nya och friska rötter. Sedan stoppade
vi ned dem i ny fräsch jord och fina krukor.

Den stora nyheten i den här versionen
av farming simulator är att årstider
finns med som en funktion i
grundspelet. Förut har det bara funnits
som ett tillägg, en så kallad mod.
En mod är ett tillägg i ett spel som till
exempel kan göra att du får fler
maskiner, flera kartor eller andra
tillägg för att förbättra din
spelupplevelse.
Om du bokar spelet via den officiella
hemsidan kostar det 40 euro (ungefär
400kr).

Bilder från: www.farming-simulator.com
Den officiella hemsidan för spelet.

Artikel av

/ Elina, Carma
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Björn L Carma
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Nationalsången

En dikt om hösten

Historik
Hösten är en vacker årstid

"Du gamla, du fria" skrevs och framfördes av Richard Dybeck år 1844.

med alla sina löv

Texten författade han till en gammal folkmelodi från Västmanland,

I brunt, gult och orange.

"Så rider jag mig över tolvmilan skog".

På hösten är vädret blåsigt

Rickard Dybeck skrev de två första verserna i dagens version.

och det kan komma lite regn.

Sången fanns för första gången i tryck 1845 i samlingen,

Man kan plocka

"Valda svenska folksånger".

svamp och bär i skogen.

I Richard Dybecks ursprungliga text löd första textraden

Dagarna blir kortare.

"Du gamla, du friska", men detta ändrade han 1866 till "Du gamla, du fria".

Solen går ner tidigare.

År 1910 författade Louise Ahlén ett tillägg på två extra strofer.
Dessa två verser är det dock få som kan sjunga texten till.
Till skillnad från många andra nationalsånger har "Du gamla, du fria"
aldrig officiellt, genom ett politiskt beslut, antagits som officiell nationalsång.
"Du gamla, du fria" har istället genom tradition
kommit att bli Sveriges nationalsång.

Källa: kungahuset.se

Frida Gunell, Pilgatan

Foto: dn.se
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Bildkälla: brahr.se
arreshemsida.se

Malou Rönnbäck, Pilgatan
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Nyöppning av Loppan
Loppan hade nyöppning den 30 augusti.
Då bjöds det på dryck och snacks.

Det är lite olika vilka mål som de på Företagsplats har. Vissa tycker att en
sysselsättning räcker gott och väl, medan andra har som mål att få en
anställning. Om det är anställning som är målet så jobbar vi med att du ska bli så
anställningsbar som möjligt. Vi har då en dialog med företaget om vad dem har
som krav för att anställa och gör sedan delmål efter det.
Vill du veta mer om Företagsplatser och vad du kan behöva öva på för att öka
dina möjligheter att kunna få en Företagsplats? Prata med din
arbetshandledare.

Bild från Pixabay.com

/ Företagsplatser

Skicka in bidrag till Contakt
Alla bidrag välkomnas till tidningen: recept, bilder, bok –och
filmrecensioner, pyssel och annat roligt. Du kan berätta vad
du gör på ditt jobb, till exempel.
Skriv in till: tidningencontakt@vasteras.se

8
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Företagsplatser till fast anställning
Vi är fyra stycken arbetshandledare som jobbar på Företagsplatser. Mari-Anne,
Marie, Maria och Jim. Vi jobbar med att få ut våra deltagare på praktikplatser på
olika företag i Västerås. Vi har idag runt 80 personer på arbetsplatser i Västerås.
När du kommer till oss så startar vi alltid med att göra en kartläggning för att få
reda på mer om dig. Vi kartlägger vad du har för förmågor och stödbehov. Vi
tittar även på vad du har för önskemål om arbetsplats. Tillsammans kommer vi
fram till vilken bransch som vi ska söka plats inom. Vi har personer på platser i
till exempel skolkök, hunddagis, fastighetsskötsel, skola, förskola, loppis,
butiker, gårdar, bilvård med mer.
Vi arbetshandledare söker sedan plats och ser gärna att du är delaktig i sökandet
och ger förslag på intressanta platser. Vi söker platser på nya företag, men även
på företag vi samarbetat med innan. När vi väl fått ett företag som är
intresserade så bokar vi in ett studiebesök så du och företagaren får träffas och
både du och företag får utbyta information. Företaget berättar hur det går till hos
dem och vilka arbetsuppgifter som finns och vi stöttar dig i att berätta hur du är
som person och vad du behöver stöd med. Om allt känns bra från båda håll så
utser företaget en handledare till dig och vi planerar vi in ett startdatum.
Arbetshandledaren är med i starten som en trygghet för både företag och dig. Vi
är med som en länk till företaget genom att hjälpa till att beskriva dina behov av
struktur, schema, arbetstakt, sociala förmåga. Vi går igenom arbetstider, regler
på arbetsplatsen, semester med mer. Att vi är med kan också göra det lättare för
dig och handledaren att lära känna varandra. När du känner sig trygg så släpper
vi taget och kommer sedan ut på regelbundna besök för att se hur det fungerar.
Tanken är att du ska känna sig så trygg att du vänder sig till handledaren för
stöd och hjälp.

Loppan tar gärna emot utrensade kläder och prylar.

Har ni något att lämna in, så kontakta Ulrica Holst eller Marianne Modén.

Samarbetet pågår så länge du och företag vill.

/ Loppan
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Läget i Afghanistan

Gör så här:
Lägg skivade morötter
i en kastrull med ingefära,
vatten och buljongtärning.
Koka morötterna tills de är mjuka.
Mixa till en slät puré

Afghanistan är ett land i södra Asien. Afghanistan har olika tre namn beroende
på var det ligger. Centralasien , Sydasien och Mellanöstern.

och tillsätt kokosmjölk.

Låt sjuda och smaka av
Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster.
Iran i väst. Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr. Kina allra längst i
öster. Stora ytor av landet innehas bergskedjan Hindukush som avslutas med
början av Himalaya. I norr finns det slättland som är delvis bördigt.
Sydväst utgörs till en stor del av öken och saltträsk.
Kabul är huvudstad och största staden i landet. Folkmängden uppskattades
2019 till mellan 26 och 38 miljoner. Cirka 70% av befolkningen är under 25 år.
Befolkningen består framför allt av etniska pashtuner, tadzjiker, hazarer och
uzbeker.
Afghanistan är Asiens fattigaste land. Det är beroende av utländskt bistånd. Det
är också ett av världens mesta korrupta länder.

med salt och chiliflakes.

Rulla ut pizzadegen
och bred på pizzasåsen.
Strö över ost och oregano.

Rulla ihop från långsidan
och skär i 2—3 centimeter bitar.
Lägg snurrorna på en plåt
med bakplåtspapper.

Grädda mitt i ugnen i 15 - 20 minuter.

Pizzabullar och soppan är klara!

Kristina Birgersson, Pilgatan
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Recept: Morotssoppa med pizzabullar
4 portioner, tid: 30 minuter
600 gram skalade morötter

30 gram riven ingefära

8 deciliter vatten

1 grönsaksbuljongtärning

Afghanistans historia kan man spåra mycket långt tillbaka i tiden. Man tror att
det bedrevs jordbruk och boskapsskötsel från år 9000 – 6000 före Kristus.
Dagens Afghanistan bildades år 1747. Landet var på 1800 – talet under brittisk
flagga. Afghanistan blev självständigt år 1919. År 1979 blev de invaderade av
Sovjetunionen till stöd för en svag kommunistiskt regering.
Sedan dess har det ständigt pågått krig mot invasionstrupper mellan inhemska
styrkor i landet. Från år 2001 till våren år 2021 hade USA stora militära styrkor i
landet.
Under andra hälften av augusti 2021 tog talibaner över större delen av landet.
Man intog Kabul. De tog makten från den tidigare regeringen. Islamiska
republiken Afghanistan.
Man äter mest potatis, linser och bönor. Man festar till det ibland med lamm
och kyckling. Fläsk äter man inte av religiösa anledningar. Kött är dyrt i
Afghanistan. Man äter det inte så ofta. Man äter vegetariska maträtter mest.

250 milliter kokosmjölk

Salt och chiliflakes

Pizzabullar:

Det är hemskt som händer i Afghanistan. Man ser och hör hemskheter i landet

1 pizzakit

nu med och nu är det oktober 2021! Man undrar hur det ska bli med olika
länder som inte vill ha demokrati!

120 gram riven ost
1 förpackning pizzasås
1 matsked torkat oregano

Annika Öhrn, Carma.
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Bellevue
Nu har gruppen på Bellevue haft ett års jubileum den 5 oktober.
Bellevuestadion är 15 000 kvadratmeter stort och är Västerås största
idrottsanläggning under ett och samma tak. VD är Leo Mylläri som har varit
förbundskapten för svensk brottning och har fem OS deltagande. Leo blev VD
på Bellevue år 2004.
Bellevuestadion bjuder på ett stort utbud av sporter och har generösa öppettider
mellan klockan 06-22.
Arbetshandledarna på Bellevue heter Terese och Johanna.
Vi här på Bellevue arbetar med lokalvård, hälsa och friskvård. Vi får lära oss om
paddel, bowling, tennis, badminton, gymnastik och gym. Vi utövar en av
sporterna minst en gång i veckan och då får vi öva och utveckla vår
koordination, samarbetsförmåga och att ta instruktioner. Samtidigt får vi röra på
oss vilket ger oss bättre hälsa och detta leder till att vi mår bättre.

Vårt uppdrag på Bellevue består av att ge service till kunder, hålla banor och
gym rent och snyggt. Vi dammsuger, sopar och torkar av ytor och vi hjälper
även till i Cafédelen med att torka bord, fylla på varor och diska.

.

På sommaren hjälper vi till att hålla ordning på tennisbanorna utomhus. Vi
krattar, rensar ogräs och vattnar banorna. På vintern skottar vi snö och sandar.
Daglig verksamhetsgruppen på Bellevue har fått förmånen att vara på denna
fina idrottsanläggning och tillsammans med Bellevuepersonal skapas en
meningsfull dag varje dag.
Hoppas vi ses på Bellevue!

/ Bellevue
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