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Mediagruppen 

Nu är det dags igen, nummer fyra av vår tidning Solsidan, vi tackar alla våra läsare som visat 

intresse för våra alster. Som ni säkert förstår är det både givande och roligt att dela med sig 

om det som ligger närmast i våra hjärtan. Det är med glädje vi skriver och hoppas ni kan få ut 

något av att läsa våra artiklar. Sysselsättning är viktigt, att man finns med i ett sammanhang 

betyder mycket, det blir så lätt annars att man tappar greppet om tillvaron och går in i sina 

problem och en ond spiral som gör att man mår sämre. Men nu mår vi bra och vill bara ösa ut 

en massa nyttig information till er, vi vill ge allt och lite till och i detta nummer tar vi upp bl.a. 

lite om fritidsintressen, vi har gjort ett studiebesök i Nässjö där en liknande grupp som vi 

också gör en tidning. Självkomponerade dikter och serier bjuder vi också på. 

Framtiden är din om du väljer den, lever du i nuet och är nöjd som det är, slutat sträva mot 

dina drömmars mål, du ingen annan framtid kan få.  

     Thomas Magnusson  
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Du osynlige 

Vem kan ana vad som finns i det fördolda 

Skapelsen vi befinner oss i vittnar om hans storhet 

Vi kan själva ledas av hans mäktiga hand även om vi är okunniga 

Det nyfödda barnets ljuvliga skrik härstammar från en annan värld 

Mammans kärleksfulla omfamnande blir till osynliga band genom hela livet 

Den gamles sista suck efter ett fullbordat livsverk leder till en annan tid och rum 

Sent skall han glömmas av de nära och kära, de osynliga banden finns kvar i generationer 

Du arma jorde liv, vad annat än möda och prövningar har du bidragit med, till vilken nytta 

Vi knegar och sliter från morgon till kväll utan att egentligen veta vad som är meningen 

När tiden är inne att ta farväl, har vi då förstått syftet, är vi redo att gå vidare, 

kan vi då tryggt sluta våra ögon och låta oss föras ur detta rum till den plats vi hör hemma 

Kan jag ha levt mitt liv utan att ångra, kan jag känna att jag gjort mitt bästa, 

salig är du när skaparen säger, bra gjort min trogne tjänare, 

kom in och håll måltid med mig, evigheten är din.   

Text och Foto: Thomas Magnusson 
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Våra sidor 

 

Redaktionen  Solsidan, bestämde sig för att göra ett studiebesök på” Våra sidor” i Nässjö en strålande 

dag i september. Vi emottogs väl av ett gediget sällskap om sju, åtta personer, och det var inga dystra 

ord som uttalades där. Nej, alla var glada och mycket positiva över vår ankomst. Vi slog oss gladeligen 

ner på varsin stol och här lektes inte ”hela havet stormar”. Nej, var och en fick sin egen plats. Och så 

började en fin dag i Nässjö. 

 

Här följer en intervju med skribenterna för tidningen: ”Våra sidor”. 

 

Hur många nummer ger ni ut per år? 

Två stycken, ett till Jul och ett till sommaren. Vi har en hemsida på gång. 

Vilket nummer tycker ni bäst om? 

Ojojoj! Det sista, den med politiken. 

Tycker ni att det är svårt att komma på ämnen att skriva om? 

Det beror på vad numret ska handla om. Vi följer alltid ett tema. 

Hur många aktiva skribenter är ni på redaktionen? 

Sju, åtta stycken – sex kursdeltagare. 

Kommer ni överens med varandra? 

Ja, det gör vi. Det är mycket debatt, men det är inget fel. 

Har alla varit med sedan starten? 

Man får lämna sin plats för en ny. 

Vad tycker ni är viktigt att skriva om? 

Allt! 
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Återkommer ni någon gång till ämnen  

som ni tidigare behandlat?  

Nej … Jo, det kan komma igen. Sportkrönikan återkommer. 

Med tanke på yttrandefriheten, yttrar ni vad som helst? 

Oj, en mycket bra fråga. Vi skriver om vad som helst egentligen. Sam-

hället och mer. 

Vi skriver om nuet, det som är hetast nu. 

Jag har bott i Nässjö en tid, och det slog mig att det inte fanns så 

mycket att göra för ungdomen. Då jag vet att det är lätt att få tag på 

droger i staden och man väljer att droga som en alternativ syssla. 

Vad är er åsikt om detta överhängande dilemma, eller är det inte så 

idag? 

Det är sant – vi vet inte! 

Det ökar mer och mer, läser man i tidningen. Det finns fritidsgårdar och 

annat, men …? 

Har ni någon fråga till oss?  

Hur trivs ni med varandra? 

Mycket bra, vi är enhetliga, och samarbetar bra. 

Var håller ni till någonstans? 

Tranås dataavdelning. 

Hur kommer ni på era teman? 

De kommer efterhand. 

 

Tack Nässjö! 

Text: Joakim Becker 

Foto: Rickard Pettersson 
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En tanke hit och en tanke dit, 

än sen, vart bär du mig hän 

när helst jag tänker, 

du gärna mig dränker 

i ett hav av bekymmer 

vars botten jag ej vill nå. 

Du lockar lite hit och lite dit, 

kan det vara skönt måntro, 

är det icke bedrägliga ting 

som först finns men som sedan icke 

är, vars möda och strävan mig ändå 

sänker dit jag ej vill hän. 

Du längtan så ljuvlig och skön 

men ändå så bedräglig, 

hur lätt vill du inte dra 

åt håll vart hän jag ej bör dra. 

Men dock, ett finns som består, 

vägen vi alla bör gå, 

hur lätt blir den inte fördunklad 

med ting vi ej bör grunna på, 

hur lätt mattar inte tiden ut vårt mål, 

i egen kraft vi ej förmår.  

Överlåtelse 

Idag överlämnar jag mitt liv i dina hän-

der, jag orkar inte längre själv. Jag 

släpper greppet och säger, ske din 

vilja. Jag är viss om att inget kan skilja 

mig ifrån dig och att jag tryggt kan 

säga, du Herre är min klippa, vad 

kunna människor göra mig. Din hand 

råder över allting och det finns inget 

så underbart att inte du förmår det. 

Därför kan jag tryggt vila i dig och 

släppa greppet. Du allenast är Herre, 

dig tillhör äran i evigheters evighet. 

Amen. 

 Jesus 

Min innersta längtan. 

Mitt hjärta ropar ständigt efter dig. 

Min själ finner ingen ro utan din när-

varo. 

Var är du nu då jag ropar efter dig i 

mitt mörker? Jo, du är i mig, runt om-

kring mig och över allt. Hos dig får 

jag ta min tillflykt. Fruktan, oro och 

ångest vill plåga mig. Men vad skulle 

jag frukta när jag har dig. Och hade 

jag inte dig så vore mitt liv ändock 

inte värt att leva. Men jag har dig och 

du har din boning i mig och vi ska 

vandra tillsammans du och jag och 

inget kan skilja oss åt. 

Text: Thomas Magnusson 
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Så näpen och oskyldig du är vita fågel 

Du putsar och fejar dina fjädrar 

Oförtrutet gör du dina dagliga sysslor utan att tröttna 

När solen går upp är du redo, du väntar in de första solstrålarna 

för att skrida till verket 

Du väljer en plats och bygger ditt bo med kärlek 

Du lägger dina ägg och ruvar dem med tålamod 

 skyddar dem med ditt liv från angrepp 

När äggen kläckts du uthålligt bringar in föda 

mun efter mun du mättar och nöjer dig inte förrän de somnat 

Du lär dina knattar livet, de axlar din börda, lärdomar du givit, 

de för vidare, du har gjort ditt och de tar över. 

I fågelns värld existerar ingen ondska, den är god, inget ont 

har utgått från hennes hjärta, hon har ett rent samvete. 

 

Foto och text: Thomas Magnusson 
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Fritidsintresse och annat!  

Kära läsare, vid det här laget vet ni nog att Poesi ligger mig varmt om hjärtat. 

Jag tänker nu avslöja ett intresse till; Bågskytte, och det är också en form av poesi. När jag står på skjutlin-

jen inomhus och fokuserar på uppgiften, att få pilen i gult från arton meter då gäller det att inte störas av 

andra tankar. Minsta lilla tveksamhet och du missar grovt. Jag började skjuta för ett år sedan, i början var 

jag en ihärdig skytt, men sen fick jag en anställning på Hemköp och jag är så förbannat trött om kvällarna 

så jag orkar knappt skjuta något. Det är en underbar känsla att vara naturligt trött efter ett rejält arbetspass, 

det har jag inte varit sedan 1999 då jag arbetade på Kvarnarps listhyvleri, en bit utanför Linderås.  

Jag läser en hel del litteratur, mest sådant som Stephen King har skrivit. Och poesi läser jag lite sporadiskt. 

Oftast sådant av Stephen Crane som dog endast tjugonio år, men han hann med en hel del. Ett par krigsro-

maner och mycket bra poesi. Stephen Crane dog 1900. 

Jag gillar även film – den sorten som får mig att titta under sängen innan jag går och lägger mig för att vara 

riktigt säker på att inte något otäckt finns där. 

Det ska tävlas i bågskytte också, men jag är inte ännu riktigt redo för att utsätta mig för den nervositeten 

som följer vid en sådan sammandrabbning. Jag väntar lite till även om tävling är den bästa träningen. Jag 

har 47 i puls. Det är nog för att jag motionerar varje kväll, en liten runda i skogen med sambon och toypu-

deln. 

Dessa intressen har jag förvaltat väl de sista åren, men tidigare i mitt liv såg allt annorlunda 

ut … 

 

Mitt liv kantades av mycket elände under en längre period. Jag förstod inte vad som egentligen hände. Li-

vet bara rullade på, precis som allting annat. När jag insåg att jag strosat runt i tjugo år utan framtidshopp, 

då jag mådde så pass dåligt att livsgnistan försvann och poesin flydde bort till andra poeter, då fick jag 

hemlängtan … Så jag grunnade på en förändring och om det gick att hitta poesin igen. Mest av allt var jag 

tvungen att finna mig själv. Det tog ett tag, eller flera år om jag ska vara ärlig.  

Jag fick således ett jobb på Hemköp i Tranås, och jag trivs fullt ut med mina arbetssysslor. 

Att ägna en stund till att samtala med pensionärerna som återkommer varje dag, är en positiv social bi-

syssla på Hemköp, och det ger mycket energi tillbaka när de skojar med mig så det fortsätter vi givetvis 

med. 

Idag diktar jag som aldrig förr … jag tror att jag har hittat hem! 

 

 

Resan 

 

Den bästa resa man kan 

göra, är den då man plötsligt 

vaknar upp och inser att man 

är hemma. 

  

 

Text: Joakim Becker 
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Apropå bågskyttet, i början får man låna båge och den utrustning som hör till av klubben. 

Känner du att det är en sport för dig och du vill fortsätta så kan aktuell klubb hjälpa till att 

beställa båge med tillbehör. En bra och billig utrustning kan man få för ca femtusen kronor. 

Klädseln ska vara ledig. På tävling ikläder man sig en skjuttröja med klubbens logga. I Tranås är nybör-

jarskyttet på tisdagar från 17.45 – 20.00 övriga tider onsdag, torsdag kvällstid och lördag förmiddags-

skytte. 

 

 

 

Man skjuter tre pilar i taget sedan går alla fram till butten gemensamt och markerar. Butten på bilden för-

modas stå på 40 eller, och 50 meter! Den gula mittcirkeln är ungefär lika som ett gammalt hederligt tefat 

i omkrets. 

På butten fäster man tapeten. Tapeten är objektet med ringar och färger som synes. 
 

 

 

 

 

 

Text: Joakim Becker 
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Den kallande katten!  

Katten är ett av värdens mest älskade husdjur men som man vet så har den inte alltid varit det. Katten 

har varit förknippad med det övernaturliga och det finns fortfarande en del som tror det.  

I Egypten så var katten gudomlig och idag i modern tid så har katten fått en speciell status, i Japan 

framför allt. Du har säkert sett den vinkande katten när du går in på en asiatisk restaurang. 

Den heter på Japanska Maneki Neko som betyder "den kallande katten". I Japan så betyder inte vin-

kande hej då utan kom hit så det är därför den heter så. 

Beroende på hur den har sina tassar så symboliserar de olika saker. Är 

det vänster tass som är rest så ska det kalla till sig kunder. Om det är 

höger tass som är rest då ska det bringa tur och pengar. Vissa Maneki 

Neko har båda tassar resta. Det symboliserar beskydd av hemmet eller 

företaget. Ju högre tassen är rest desto mera tur bringar katten, eller 

desto längre bortifrån kommer lyckan. 

Den vanligaste färgen är sköldpadd- och vita färgen men under årens 

gång har det blivit till alla möjliga färger och nyanser. Färgen som an-

ses allra mest lyckobringande är den klassiska sköldpadd- och vita, men 

om du vill ha extra skydd mot något eller tur i något speciellt så beror 

det också på vilken färg Maneki Neko har. 

 

Här är en lista på olika färger och vad de har för betydelse. 

Vit - Symboliserar renhet och positiva saker. 

Svart - Sägs jaga bort ondska, negativitet och skydda mot förföljare. 

Guld - Det sägs att de bringar pengar. 

Rosa – Symboliserar kärlek. 

Röd – För god hälsa och jagar även bort negativitet och ondska. 

Grön - Symboliserar hälsa och akademiska triumfer/studier. 

Det finns fler färger, men de behöver ha någon speciell betydelse utan är enbart dekorativa. 
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Ursprung och folklore. 

Man är inte helt säker på när Maneki Neko kom till i Japan, men man tror att den dök upp på 

Edoperiodens senare del. Edoperioden var mellan åren 1603 och 1868 i Japans historia.  

Det finns olika historier men den mest kända är om en rik man som tar skydd under ett träd 

nära ett tempel under ett åskväder. Han ser en tempelkatt som tvättar sig i ansiktet och det 

verkar som om den kallar på honom. Han går till katten och ett ögonblick senare slår blixten 

ner i trädet. Katten har alltså räddat hans liv! Den rike mannen blir vän med den fattige präs-

ten och templet blir mycket framgångsrikt. 

Den här kallande katten hittar du inne på Ban Thai i Tranås! 

Källa: Bild 1 och text.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Maneki_Neko 

Bild 2: foto av Malin Haglund 

Skrivet av Malin Haglund 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Maneki_Neko
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Lite dikt 

 

Som vanligt vill jag dela med mig av mina tankar som diktar oavbrutet i tid och otid, hur nu det är möjligt? Ja, jag vet faktiskt 

inte, men det är exakt så det är. Så luta dig tillbaka och  

njut … 

 

 

 

 

 

 

Jorden är platt! 

Det var inte förrän 

han gick uppochnedvänd 

som han förstod att 

han hade blivit  

lurad. 

 

 

 

 

 

 

”Apple” 

Ett bett i äpplet … 

Snart är det ett 

äppelskrutt!  
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Jag vill! 

Vem vill sova i hundra 

år och sedan vara 

vaken i tusen? 

 

Jag vill, absolut! 

Tänk att få sova så 

länge … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten och dryg 

Man ska alltid 

ge sig på de som 

är mindre, 

för dom är oftast 

större i käften. 

 

 

Ung och stark 

Varför vänta 

och bli svag? 

Jag dör hellre 

nu, medan jag är 

stark! 
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Café Flora 

Ett fantastiskt utflyktsmål 

på Rundelgatan 6 

 

Café Flora, ett samarbete mellan  

Socialpsykiatrin, Ljungs handelsträdgård och Rås gård. 

 

Vi bjuder på hembakat gott fika, 

 serverat i en trivsam, blomstrande miljö. 

 

Kom gärna och besök oss, ta med  

kollegor, deltagare och boende. 

 

Öppettider:  tisdag och torsdag kl 10 -12 

fredag kl 10 - 13 

 

(vid frågor ring: 686 59 eller 070 2300432) 

 

Välkommen! 
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Rås Familjedag 

Den 7 september 2014 så hade vi familjedag på Råsgård.  Där anordnades en rad med akti-

viteter för hela familjen. Så som ponnyridning , fiskdamm, ansiktsmålning,  fika och korv-

grillning. Dagcenter Mossebo ställde upp med försäljning och beställning av fågelholkar 

med motiv. MB-rockers var också där och spelade för allmänheten. Vi hade även grön-

saksförsäljning med grönsaker som vi har producerad på gården. Arbetscentrum var där 

med ”Vår Butik” och sålde sina varor. Brandkåren var även där med sin brandbil. Vi hade 

ca 400st besökare där. 
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Närcon! Unik och speciellt! 

Jag är en stolt nörd så jag och mina närmaste vänner åker till Närcon på sommaren! Det är en konventsfes-

tival som blandar Tv-spel och anime. Så vill du testa att äta pocky som är ett Japanskt godis då har du kom-

mit till rätt ställe! Affärerna som finns inom området har en massa olika saker från Japan och andra asia-

tiska länder, så det är bara att välja och vraka!  

Dessutom är du konstnär och kreativ och vill sälja bilder, figuriner eller cosplayprops (Tillbehör till ex-

emplet till en dräkt) som du har gjort kan du göra det på Artist Alley! Allt du behöver göra är att köpa en 

Artist Alley-biljett som ger dig tillgång till ett bord i ett dygn. Jag själv gick bara och tittade eftersom jag 

inte anser mig själv tillräckligt duktig på att rita. 

Är du nyfiken på hur det är att gå på ett Maid Café så finns det också! Det är väldigt annorlunda från van-

liga cafér. Du får en Maid tilldelad till dig. Det som gör det lite speciellt är att de har olika roller så om du 

exempel gillar glada och hyperaktiva personer så kan du få den typen av maid tilldelad till dig! Hela cafét 

är som en teater och Café samtidigt så när du sitter där så kan det helt plötsligt bli ett uppträdande! 

Det finns en massa att göra så jag måste erkänna att jag inte har hunnit med allt, men det största och för-

modligen det mest populäraste är nog cosplayingen! Cosplaying är när du klär ut dig till en figur från an-

tingen en manga, anime eller från ett TV-spel!  

Cosplay är en förkortning för costume play och man vet inte riktigt hur det började,  men det sägs att ett 

japanskt science fiction-fan besökte ett konvent i USA och blev fascinerad av personer som var klädda till 

olika figurer ur sin favoritserie att han tog det med sig tillbaka till Japan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Det är jag på bilden! Min kompis tog fotot! )  



Sida  17 

Cosplay i Sverige! 

I Sverige är det inte lika stort men det har 

vuxit.  

På Närcon kan du om du vill vara med i 

Cosplaytävlingar.  

Det finns tre olika grupper beroende på vad 

du vill vara med i. 

1. Cosplaytävlingen: Novice, Inter-

mediate och Master. 

2. Performancetävlingen: Single and 

duo. 

3. Övriga grupper: Walk on och 

Group performans.  



Närcons historia! 

Det grundades år 2002 i Örebro av NärCon Eventbyrå AB och har sedan dess kört årligen. Samuel An-

lér även kallad Japan-Jens är den huvudansvarige för evenemanget. Det första året som det var så 

drog det in ungefär 500 deltagare. 

 

År 2011 var det tio-årsjubileum för Närcon och var första gången som det var i Linköping och lockade 

till sig över 2000 deltagare. 

 

 2012 var det 3400 deltagare och var det första året som Nordic Cosplay Championship hölls. Det orsa-

kade till att Närcon blev den största conventet i Skandinavien. 

   

2013 var det omkring 5 250 deltagare och hade Namco Bandais spelproducent Hideo Baba samt Doctor 

Who-författaren Gary Russell som specialgäster som var och föreläste. Samma år hade Närcon sitt 

första vinterkonvent och hade ungefär 1500 deltagare. 

 

2014 var det första gången som Närcon arrangerade ett evenemang i Stockholm och drog ca 1 780 del-

tagare. Det var också första gången som Närcon höll i Cosplay-SM. Till det årliga sommarkonven-

tet hade arrangörerna utvidgats området på Linköpings universitet till två ytterligare hus så att de 

7000 besökarna fick plats och satte ett nytt rekord! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivet av Malin Haglund. 

Foton tagna av Malin.  

Källa: http://2014.narcon.se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4rcon 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosplay 
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http://2014.narcon.se/sv/#/event/cosplay-2/?&_suid=1415362111577037911022685691387
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4rcon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosplay


Harry Potter The Exhibition  

Jag gillar Harry Potter böckerna och har sett alla filmerna!  Så när jag 

fick veta att det skulle vara en Harry Potter utställning i Norrköping så 

tog jag tillfället att gå på den när jag kunde. Utställningen var från den 

29 maj till den 7 september. Så tyvärr kan man inte längre gå på den 

men om vi har tur så återkommer den igen någon gång! 

Det var otroligt! Det var som om jag på något magiskt vis hade kommit 

in i Harry Potter världen! Det första man fick göra när man kom in var 

att ta på sig sorteringshatten. Precis som i böckerna och filmerna så 

blev man sorterad in i ett elevhem! 

Det finns fyra elevhem, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw och Huffle-

puff. Jag hamnade i Hufflepuff vilket jag inte hade något emot. I nästa 

rum fick man se som en trailer från alla filmerna på fem skärmar, om jag minns rätt. Skärmar där de spe-

lade upp olika moment från alla filmerna och i den sista delen var det som om man var på Hogwarts ex-

pressen.  

Sen öppnades det en dörr och där står tåget som nu har tagit en till Hogwarts och en som arbetade på ut-

ställningen mötte en precis på samma sätt som första års eleverna blev. Det första man ser i nästa rum som 

personen ledde en till var tavlorna som man ser på bottenvåningen med alla trapporna som flyttar på sig. 

En del av tavlorna hade det magiska med att figuren i dem rörde på sig! Det var otroligt att se! Resten av 

rummet hade en massa saker som sängarna som var i Gryffindors sovsalar för pojkar och vid dem så var 

det glasskåp som innehöll saker som tillhörde karaktärerna! Kläderna som hade ändvänts under inspelning-

en satt på modelldockor och det fanns skyltar med information om sakerna och vilken karaktär som an-

vände dem.  

Rummen var indelade i olika moment från filmerna och jag måste medge att den förbjudna skogen-rummet 

var lite läskigt! Det rummet som snabbt blev ett av mina favoritrum var Hagrids stuga! Det var jätte mysigt 

i det rummet och man fick testa att sitta i Hagrids fåtölj, vilket var den största fåtöljen jag någonsin har sut-

tit i! 

Det sista stället man besökte på rundturen var souvenirshopen. Där kunde man köpa kopior på de olika 

trollstavarna som karaktärerna använde. Bertie botts bönor i alla smaker fanns att köpa, ett godis som jag 

kan intyga har olika smaker och mask-smak är en av dem! Blää det var äckligt men kul att testa! 

Köpte en Hufflepuff halsduk, två t-shirts och ett souvenirfoto! Det var en rolig upplevelse som jag rekom-

menderar för alla stora som små! Enligt hemsidan Upplev Norrköping så fick Harry Potter utställningen 

122 000 besökare! 

 

Skrivet av Malin Haglund 
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Janssons köttbullar och Dansk rödkål 

 

”Snart står julen för dörren. 

Och hur mycket vi än vill så kan vi inte komma in.” 

Räven raskar över isen, samtidigt kraxar en yngling ur ett 

glatt sällskap: ”Hej tomtegubbar slå i glasen!” 

Barnens ögon tindrar, ja, de glittrar mot himmelen och deras glansiga ögon hoppas att äntligen få se Tom-

ten. 

En man kysser ömt sin kvinna och viskar frostigt i hennes öra: ”God Jul, min sköna.” 

Hon ler som svar och de traskar vidare i decimeter djup puder snö som fallit någon timme tidigare. 

Stjärnorna strålar intensivt i denna köldbitna decemberkväll. 

En övergiven hund ylar förskräckt långt där borta, ja, på andra sidan bebyggelsen rent av. 

 

Gröten ställs ut på trappen som seden bjuder. 

Där inne doftar familjen Janssons köttbullar, ägg och kål av de olika slag, retar doftsinnet en aning. 

Och framför aftonens Kalle anka väntar barnen spänt på att han ska 

knacka på … 

 

Julen står för dörren och dom kan inte komma in … De vill vara med, men nöjer sig dock 

med en sup.  

Vinden tjuter mellan husknutarna och kvällen rodnar nervöst som aldrig förr. 

 

Någon har glömt tidningen och måste direkt ner till kiosken som alltid håller öppet, men man lurar inte 

barnen, för som sagt, det finns bara en tomte och han knackar snart på … 

 

Den som inte är snäll får följa med tomten tillbaka i säcken, därför gömmer sig lille Gustav bakom fåtöl-

jen för han vet att han har varit stygg hela året. 

 

Kvällen lider mot sitt slut – hunden har tystnat där borta och katten spinner i farmors knä. 

Barnen leker med sina klappar där uppe. Farfar drar en stock i soffan. 

Pipan han fått ligger på ekbordet bredvid, nystoppad med fin, fin tobak. 

 

Gustav har krupit fram från gömman. Han tar pipan i munnen och host, host så väcks farfar. 

”Ho, ho! Vad gör du pojk? Spring och lek med de andra! 

Och så tänder han pipan på nytt och drar rejäla bloss medan han sjunker tillbaka ner i soffan. 

”Stackars pojk. Vad ska det bli av honom”, mumlar farmor förbryllat medan hon tappar en maska i sitt 

sticke. 

 

I kyrkan är kalaset slut. Visemännen har givit sig av tillbaka till sitt ursprung. Vem vet, vem vet? 

Jesus i krubban … Ja, Guds son – kan ni förstå vilket skådespel – att det fortfarande går hem?! 

 

Josef och Maria, och detta gossebarn … vad har denna historia för betydelse för oss idag? Vem vet? Ja, 

vem vet? 

Snart släcks alla ljusen och då tystnar det i alla husen. Mätt och belåten somnar man till knaket i väggarna 

då vinden tränger på, men inte kommer in. 

Räven raskar inte längre över isen. Den tog en höna i en grann gård förut. Så nu ligger hon i ett gryt mätt 

och belåten. 

Mannen som kysste sin kvinna God Jul ska bli pappa i september, men det vet han inte om, bara hon vet. 

Och dom som inte kom in, gick till kyrkan och värmde sig en stund. 

Det  lilla samhället har tystnat. Inte ens råttorna kivas längre … 

Nu dröjer det ett år tills barnens ögon glittrar förväntansfullt mot himmelen igen, och kanske 

behöver inte Gustav gömma sig mer. Jag tror nog att han är en snäll pojke nu. 

 

                                                                                                                           Joakim Becker 
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Min egen Gud 

 

Tänk vad fint 

om man fick 

vara sin egen 

Gud för en stund … 

 

Då skulle jag 

passa på att skapa 

min egen värld, 

helst en utan 

män! 

 

Bättringsvägen 

 

Jag är på  

bättringsvägen. 

Ja, jag står 

på den nu, 

men jag blir inte 

bättre för det.  

Joakim Becker 
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Hjälp! 

 

Strävar efter ett absolut 

lugn 

i fullständig panik 

Städmani råder 

In med granen 

Laga vemodsgröt 

Fel julgransfot 

  fram med en ny 

Klä med glitter 

och sjung samma gamla 

traditionsenliga 

julsånger 

Ät pepparkaksdeg 

Förnim firandets 

verkliga innebörd 

Ängeln svävar 

Fäller ut vingarna 

över stjärnan 

som faller 

Någon glöms bort 

Ingen vet vem 

  Spisen värmer 

agar kylan 

Fel julklapp 

Veden förkolnas 

Flytta närmare 

tomten  

sitt i knäet 

Drick lite 

glögg och säg 

omelett 

 

 

                             Text: Joakim Becker 

                              Bild: Malin Haglund 

 

God-Jul till er alla! 
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