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Vår tidning
Tidningen Hoppet har nu funnits i tre år. Den ges ut av oss som jobbar på Data/Media på
Jobbcenter Södra. Jobbcenter Södra är en dagverksamhet/sysselsättning
i Luleå kommun.
Vi arbetar med tidningen från grunden: vi gör allt innehåll själva, reportage, bilder, korsord,
serier m m. Vi redigerar foton och renskriver texter, vi gör layout och utskrift. Vi tar också in
material från andra verksamheter.
Tidningen är gratis och kommer ut ca fyra ggr om året. Den hämtas här hos oss, vi skickar
även ut den till andra verksamheter som vill prenumerera.
Vill du bidra med material eller komma med tips om vad vi ska skriva om?
Mejla till våra handledare på jobbcentermedia@lulea.se
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Foto: Lovisa Granström

Lisas sida

Vilket ord söker jag?

Vinnare av ordflätan i förra numret:
Emma Byström, Greta Andersson

Namn…………………………………………………..
Rätt svar……………………………………………….
LÄMNA IN DITT SVAR TILL OSS PÅ MEDIA INNAN 30 april 2015
LYCKA TILL!
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Fairtrade
Hoppet träffade Caroline Johansson, Handledare för café Rekomenderas, Som just nu håller på att starta ett
Fairtrade café i Luleå.
Vad är Fairtrade?
Vi hjälper människor i utvecklingsländer att handla varor från dem istället för att skänka pengar.
Vi vet att de har fått rätt betalt och att det ej är svältlöner eller barnarbete.
Det är mest i Afrika eller Sydamerika och delar av Asien.
Varorna är oftast bananer, kaffe och choklad. Även förekommer det smycken och kläder.
Hur många anställda ska ni ha i kaféet?
Ända upp till 20 personer som jobbar efter egen förmåga.
Anställer ni funktionshindrade?
Det är vår främsta målgrupp. Det blir då till vanliga löner och arbetstider som passar den enskilda.
Var ska fiket ligga?
Det ska ligga i centrala stan och beräknas bli färdigt i april, maj.
Var går pengarna ni tjänar?
Det går till de anställda på fiket.
Hur gör man då för att hjälpa dessa fattiga människor med pengar t ex. ?
Det handlar inte om välgörenhet utan om handelssamarbete med bra villkor.
Det handlar om att människor i utvecklingsländer inte utnyttjas.
För att hjälpa till kan man handla Fairtrade varor i affärerna. Det är dyrare än vanliga märken, men det hjälper
de fattiga till ett bättre liv.
Man kan också komma till vårt fik när det öppnar.
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Text: Birgit Foto: Cilla

Hej!
Har du sett vår nya blogg?

jobbcentersodra.bloggo.nu
är adressen.
Fler a dagverksamheter
har också egna bloggar,
länkarna finns på vår blogg.

Välkommen till Butiken
Våra öppettider: 9.00 - 15.30
Måndag - Fredag
Edeforsgatan 63
Vi säljer: skor, underkläder, handskar, garn, hudvårdsprodukter, konst och
hantverk gjort av oss som jobbar i huset.
I butiken kan du även beställa en personlig bagagetagg, ett eget Memoryspel,
kylskåpsmagneter, gratulationskort m m. Tillverkat av oss som jobbar på Media/Data. Vi kan även skanna in diabilder, foton och negativ film.
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Vi på Hoppet besökte Företagsgruppen
Bryggan . Dom jobbar på Boule &
Skatehallen som ligger på Örnäset i Luleå.
Där träffade vi killarna som jobbar med att
sköta anläggningen där.
Vi ställde några frågor till grabbarna som
jobbar på Bryggan.
Vad är en företagsgrupp
och vad arbetar ni med?
En företagsgrupp är en arbetsgrupp som
är ute på ett företag, där personer med
funktionshinder får var ute och jobba
med riktiga jobb på ett företag. Kort och gott.

Bryggans gän
En läskig ramp i skatehallen.

Vad har ni för arbetsuppgifter här?
Det är som ett vaktmästarjobb egentligen.
På vintern är det mycket jobb med
snöskottning och sandning.
På sommaren blir det mycket gräsklippning.
Vi vattnar boulebanorna och städar
skatehallen.
Vi sköter om hela
anläggningen helt enkelt.
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Hur många anställda är ni
på verksamheten?
Vi är sex stycken och en handledare, fem vaktnästare och
en lokalvårdare.

Vad tycker ni är roligast med jobbet?
På sommaren är det roligast att köra gräsklipparen,
men även skurmaskinen är rolig att köra.

Hur länge har verksamheten funnits?

-Vilka är era arbetstider?

Vi har varit här i fyra år.

Det är lite olika. Men vi finns här från åtta
på morgonen till tre på eftermiddagen varje dag.

ng håller koll på hallarna!
Ni har ett trevligt fik här , vad tycker ni om
det?
Det är trevligt för vi får mackor varje dag, vi får
även dricka kaffe hur mycket vi vill.

Vilka är det som kommer hit?
På dag tid är det mest pensionärer som spelar
Boule.
På kvällstid är det mest ungdomar som
åker skateboard.
Bild: Lovisa Text: Media

Damerna i caféet är nöjda med att ha en företagsgrupp på
jobbet.
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HOBBIT 3 Femhärarslaget
Den tredje och sista filmen i Bilbo Triologin som slutför Bilbo´s resa, från sitt hem i Fylke, till äventyret vid
Ensliga berget och tillbaka hem igen.
Efter ett misslyckat försök att dräpa Smaug av Bilbo, Thorin Ekensköld och hans kamrater är nu den hemska
draken på väg mot sjöstaden för att lägga den i ruiner. Kommer de kunna dräpa draken som nästan verkar
oövervinnelig trots att de lyckats hitta en svag punkt? I blint raseri flyger Smaug över sjöstaden och sprutar
sin eld som sätter staden i brand och tvingar människorna som bor i den på flykt.
Samtidigt samlar sig flera härar för att lägga beslag på den uråldriga dvärgastaden Erebor, vissa för dess
rikedom och andra för stadens strategiska läge.
Orcherna som är födda för krig leds av Azog Smutsaren, den bleka orchen som dödade Thorins farfar som
fått som uppgift att utrota Durins ätt som Thorin tillhör, tillsammans med sin son Bolg leder de
Orcherna´s här i sin herre Saurons namn.
Skogsalverna är ledda av sin kung Thranduil som vill ha månkristaller som bryts i berget som han ser som
”sin egendom”. Dvärgarnas här ledda av Thorins kusin Dain som kommit för att hjälpa sin frände.
Människorna leds av stadshjälten Bard som har flytt från sin stad som ödelagdes av Smaug, rädda, trötta
och svältandes letar de sig till Erebor för hjälp och skydd samt en andel av skatten som Thorin lovat dem
när han kom till staden i den andra filmen.
Medans Draken gett sig av har Thorin drabbats av samma vansinne från guldet som hans
farfar,”Draksjukan” som givit honom en fruktansvärd begär efter guld och gör att han vägrar skiljas från
skatten. När de fem härarna står vid hans port stänger han in sig i Erebor med sina kamrater med hjälp av
stora stenblock, med hans växande girighet har ett krig börjat gro.
Kan Bilbo klara sig helskinnad och lycka ta sig tillbaka till sitt hem i Fylke? Vad kommer att det bli av Thorin
och Co? Och vem kommer att vinna Femhärarslaget och erövra Erebor?

Text: Carl-Johan och Viktor.
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Musikern
Herbert Gudmundsson

Herbert Gudmundsson född 15 december 1953 på Island och är en isländsk musiker och låtskrivare.
Herbert blev först känd i sitt hemland när han var med i bandet Tilvera 1971. Det bandet var ett av dom
populäraste banden i Island vid den tiden. Herbert släppte sitt debutalbum 1977. Herbert började med
musik när han var 12 år gammal. 1985 startade han en solokarriär. Förutom att sjunga i sina låtar så spelar
han gitarr i dom. Jag har inte känt till Herbert så länge, jag upptäckte han första gången när jag skulle söka
på Stefan Anderssons låt Catch the Moon på Youtube då hittade jag Herbert.
Herbert hade gjort en cover på låten. Det var så jag hittade honom och han hade haft uppe sin cover bara
i ett år på Youtube. Jag tycker att hans cover av Stefan Anderssons låt är riktigt bra.
Hans röst är bra och dom effekter han använder i sin cover är också bra.

Text: Per Svanbarg
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Om Manodepressivitet, även kallad bipolär sjukdom
Att drabbas av bipolär sjukdom kommer ibland som en chock för patienten eftersom det oftast är folk som tycker
att man är ”konstig” t.ex. under ett maniskt skov. Man pratar mer, självförtroendet är på topp,
det finns ingenting man inte klarar av, man är väl, enligt en själv någon sorts superhjälte.
Dåliga affärer och slöseri med pengar på helt onödiga saker är vanligt.
Den sjuke kan bli väldigt irriterad på sin partner och sin omgivning när de försöker stoppa en del av deras idéer,
de friska anses som tråkiga och bakåtsträvande.
Vid mani tycker man själv att man behöver mindre sömn för att hinna med allt man har i tankarna. Ofta är den
sjuke överdrivet pratsam med snabba och flyktiga samtalsämnen. Vid allvarliga maniska skov är det oftast
nödvändigt med tvångsvård eftersom patienten inte har sjukdomsinsikt.
Den andra fasen av bipolär sjukdom är depression som kan bli så djup att det utan behandling leder till självmord.
Patienten upplever att allting är mörkt. Allt som har varit roligt förut upplevs helt utan mening.
Städning och matlagning blir nästan omöjligt att genomföra.
Då kan man få hjälp av kommunen med det viktigaste. Även anhöriga har en viktig roll i det läget.
Det viktigaste med den här sjukdomen är att få en diagnos så fort som möjligt. Att hitta rätt medicin kan ta flera
år eftersom alla reagerar olika. Ett gammalt beprövat läkemedel är litium, men det passar inte alla.
Sjukdomen är kronisk så man måste fortsätta att ta medicinen hela livet i förebyggande syfte, även om man mår
bra och inte har några symptom.
Det är vanligt att personer med bipolär sjukdom självmedicinerar med alkohol eller droger innan de har fått rätt
diagnos och medicin.
Det som kan vara besvärligt för patienten är att de känner sig för ”dämpade” av medicinen. Det kan vara känslan
av att aldrig vara riktigt ledsen eller inte heller riktigt glad. Det är då det gäller att prova sig fram.
De som har haft ett maniskt skov vill ofta uppleva det igen. Många säger att det är det roligaste de har varit med
om. Läs gärna om föreningen Ibis, föreningen för anhöriga och sjuka som har diagnosen bipolär sjukdom.
Lästips http://www.bipolarsjuk.se
Text och bild: Birgit Lind
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Kurt!
Är fågeln som åt en banan och blev arg.
Men varför? Jo, läs vidare så får du veta mer.

Vaa!!

Varför så
longface
kurt ?

Varför är du
så arg?

Ja, Varför?

?

Jag åt en

Kom igen

Jag vill också veta.
Blev

banan!

Varför?

nyfiken

?

Ja. men
Men, vi blir
aldrig arga
när vi äter en
banan.

Jag gör .
Jag fiser så
mycket av
bananer

Men ät dom
inte då?

PRU

Pappa! Det är
skrämmande när
Kurt är så arg.

ni kan vara lugna
mina små barn. Han
är inte så farligt
som han ser ut .

Tt
PRU

Mmmm

Tt

Hjälp!!!
Jag dör,
jag dör!!!

PR

UT

t

Skapad av. Cecilia MÅÅrd. 2014
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Foto : Cecilia Måård
Gamla färjeläget på Bergnäset i Luleå
2014.11.02

