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Vi är redaktionen

Trenden senaste åren har varit att träna mycket, 
sova ordentligt och äta nyttig mat. Det låter 

enkelt men alla vet nog hur svårt det kan vara att 
få tiden att räcka till till träning och bra matlagning. 
Ibland är det svårt att kunna prioritera sina prom-
enader eller annan träning även om vi vet att det är 
viktigt. Fast jag tänker ibland att det också kan vara  
bra för hälsan att kunna bädda ner sig i soffan och 
bara vila eller se tv. Ibland blir kraven så stora på att 
vi alltid ska hinna allting att vi glömmer bort att det 
också är viktigt att vila.

Jag hörde på radion förra veckan om en under-
sökning som gjorts på barn i England. Den berättade 
att många barn har så många aktiviteter att de har 
ett fullspäckat schema. En pojke som var 8 år gick 
först i skolan på dagarna och efter varje skoldag 
hade han en fysisk aktivitet som han skulle delta i. 
På helgerna skulle han spela matcher och även hinna 
gå i kyrkan. Hans föräldrar tyckte att det var viktigt 
och hälsosamt att han rörde mycket på sig och hade 
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Priset är europeisk kvalitetsutmärkelse för 
språkundervisning och arbetet med tidningen 
ska nu finnas i en europeisk databank som ett 

gott exempel hur man arbeta med språkundervisnin-
gen.

Juryn motiverade priset så här:

Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt och 
ett kreativt arbetssätt med flera olika medier har 
Sfi i Luleå lyckats väcka elevernas nyfikenhet, en-
gagemang, intresse och lust för att läsa, skriva och 
tala svenska.

Eleverna skapar tillsammans tidningen Regnbågen 
som utgår från elevernas erfarenheter och vardag. 
Tidningen, som är mycket professionellt utformad till 
både innehåll och form, är uppskattad i hela kom-
munen och används dessutom som läromedel i delar 
av den övriga undervisningen i skolan.

Tidningen Regnbågen har nu 
uppmärksammats och fått ett pris 
för arbetet med tidningen.
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Att få vara frisk och en god hälsa kan jag tänka mig är alla människors mål 
och önskan i livet. Det är dock inte alla förunnat, många får dras med olika 
krämpor och sjukdomar och får kämpa dagligen. Vad kan vi då göra för att 
ha vår hälsa i behåll? 

Hälsa
många saker att göra men pojken berättade att han 
kände sig ganska trött och stressad. Det gällde för 
många barn i den undersökningen. De kände stor 
press på sig att hela tiden vara aktiva. Där har vi som 
föräldrar ett stort ansvar. Visst är det bra med fysisk 
aktivitet men balansen måste finnas både för våra 
barn, men även för oss vuxna själva.

I tidningarna kan vi också ofta läsa om matvaror som 
innehåller för mycket av olika gifter eller tillsatser. 
Det är verkligen svårt att veta vad vi egentligen stop-
par i oss. Ibland förstår man inte alls vad som står på 
innehållsförteckningarna så även om vi vill äta nyttig 
mat så är det inte lätt att veta vad vi ska välja. Det är 
bra att det finns ekologiska alternativ, vi får hoppas 
att de är bra. 

När jag tänker på hälsa så tänker jag också på 
livskvalitet. Livskvalitet är så många olika saker för 
olika människor. Det är inte självklart att man up-
plever att man har en bra livskvalitet för att man har 
en god hälsa och detsamma andra vägen, man kan 
ha en god livskvalitet även om man är sjuk eller har 
krämpor. Det är väl det som är det viktigaste egent-
ligen, att vi upplever att vi har ett fint liv oavsett vad 
vi gör. En del tycker om att springa eller träna på 
gym och upplever att det ger dem både god hälsa 
och livskvalitet medan andra kanske tycker om att 
fiska eller  påta  i trädgården och upplever att det 
ger dem det de önskar i livet. 

Själv tycker jag om att promenera med min hund, 
Wilda, och att busa med henne i snön. Det är så här-
ligt när det knarrar under skorna när man promen-
erar på vintern. Det är också så roligt när jag ser hur 
glad hon blir när hon får busa i snödrivorna. När vi 
kommer in rödrosiga efter en sån promenad känner 
jag mig både hälsosam och glad. Då unnar vi oss en 
kopp varm choklad och ett hundkex och njuter av 
tillvaron!

4Carina Erixon

Regnbågen
fick ett pris!



0504

Vad heter du och vad heter din affär? 
Jag heter Annika Kyrö Huhta. Min butik heter Annikas 
veckotorg.

Vad är det för typ av affär? 
Det är en secondhandbutik där jag hyr ut platser till 
privatpersoner.

Vad kostar det att hyra plats här?
Det kostar 200 kronor per vecka och jag tar 15 % 
provision.

Hur länge har du haft affären?
Jag öppnade butiken 8/4 2011.

Om man vill sälja saker här vilket är det bästa sättet 
att kontakta dig?
Man ringer eller kommer in till butiken och bokar sen 
en dag då man kommer med sakerna. När man tittar 
sig omkring i butiken så verkar alla bord vara uthyrda 
eftersom det är fullt med prylar överallt.

Vilka saker säljer bäst?
Svårt att säga, för jag anser att det mesta går att sälja 
till rätt pris.

Vilka öppettider har du?
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 10-17
Onsdag 10-18  lunchstängt 12-13

Jobbar du ensam här hela tiden?
För det mesta jobbar jag ensam, men just nu har jag 
en här på praktik.

Är det svårt att kunna vara ledig när man har egen 
affär?
Ja det är svårt att vara ledig, men ibland händer det 
att man måste ha stängt.

Tycker du att det är roligt att jobba med detta?
Ja, jag älskar mitt jobb!
I Annikas affär finns det mycket barnkläder, 
barnleksaker. Det finns också mycket kläder för 
vuxna men mest för kvinnor. Många gånger kan 
man hitta helt nya kläder. Här finns husgeråd och 
prydnadsföremål.
Vad som finns i affären ändrar sig vecka från vecka så 
man kan göra fynd där hela tiden.

4Michelle Ramirez Mickelsson

Begagnat och lite nytt
Från mitt köksfönster ser jag cityhuset i Örnäsets centrum. Där finns det en liten affär som 
heter Annikas Vecktorg. Jag har besökt den affären och ställt några frågor till ägarinnan.

Britt Stillborg jobbar på Vuxenutbildningen i Luleå 
där hon är vuxenutbildningschef. Hon trivs mycket 

bra med sitt jobb. Hon tycker det är roligt för hon får 
träffar många människor. Det tycker hon är berikande. 
Hon har trevliga medarbetare och det är roligt att 
arbeta tillsammans med dem.

Vilka är dina arbetsuppgifter som chef på 
vuxenutbildningen?
Jag har många olika arbetsuppgifter.  Det kan vara 
små saker som jag får jobba med men det kan också 
vara stora saker. Jag sitter med som representant 
för vuxenutbildningen i en ledningsgrupp på 
arbetsmarknadsförvaltningen. Där jobbar vi just 
nu med att undersöka vilka målgrupper vi har i 
förvaltningen och vilka processer vi har och hur vi ska 
kunna gör det bästa möjliga för dem som kommer till 
vår förvaltning från olika håll.

Är det ett svårt jobb att vara chef?
Nej, jag tycker inte att det är ett svårt jobb men man 
kan ställas inför svårigheter. Jag tycker att jag lär mig 
nya saker helat iden. Sedan tycker jag att arbetet är 
väldigt roligt och trivs jättebra med det.

Vad har du för hobbys på vintern?
Ja, vad gör jag? Det år väl ungefär som på sommaren 
förutom att på sommaren spelar jag golf. På vintern 

åker jag skidor. Sen tränar jag mycket hela året om. Jag 
springer och går på spinning och jag styrketränar och 
promenerar. Jag gör det för att jag tycker det är väldigt 
skönt röra på mig.

Har du något tips hur man sköter om sig själv på 
vintern med tanke på kylan?
På vintern brukar jag tänka så här: ”Rätt kläder för rätt 
väder.”  Det finns inget fel väder. Är det riktigt kallt klär 
man på sig ordentligt. Och jag gillar att vara ute i alla 
väder.  Jag tycker det skönt när det är kallt och blåser, 
det snöar och biter i ansiktet. Det tycker jag är mysigt.

Hur firar du julen?
Nu nästa helg är det 1:a advent och jag tycker att det 
är nästan den vackraste tiden på hela året när man 
får ta fram stjärnor och tända många ljus.  Jag tycker 
det är så mysigt. Själva julaftonen firar jag tillsammans 
med mina barn och nu i år har jag fått ett barnbarn.  
Det blir extra roligt i år att få ha en liten flicka med på 
julafton. Min mamma brukar också fira tillsammans 
med mig så det blir nog så i år också.

Vem vill du skicka stafettpinnen till?
Ja, låt mig tänka. Jag skickar den till Gunnar Holmkvist. 
Han är utbildningsledare på Yrkeshögskolan.

4Chuleeporn  Nilsson 3:5

Stafettpinnen – en återkommande serie av intervjuer bland personalen på Vuxenutbildningen i Luleå.

Möte med vuxenutbildningschefen

Stafettpinnen

Britt StillBorg

Det var en gång en man som hette Ben Huas. Ben 
Huas hade en åsna men han gillade inte att ge 

mat till åsnan. Det var inte så att han inte hade pengar, 
men han var snål och gillade att spara pengar.  Och 
han gillade inte att bjuda någon eller ge mat till hans 
husdjur.
Åsnan var på väg att dö av svält och han bestämde sig 
att sälja bort den innan den dog. Han fick en bra idé. 
Han kom på att sätta ett guldmynt i åsnans bakdel. 
Det var en bra idé för folket ville köpa åsnan. En man 

köpte åsnan från Ben Huas. Åsnan bajsade ett guld-
mynt en gång och sedan aldrig mer. Sedan väntade 
han att åsnan skulle bajsa guldmynt igen. Han gav 
åsnan mer mat. Han väntade, väntade och väntade på 
att åsnan skulle bajsa guldmynt.
Åsnan bajsade inget guldmynt och han anmälde af-
fären till kungen. Kungen sa ”Vi kan inte göra något för 
Ben Huas är en stor lögnare.”

4Suad Mohamud, 2:2C

Ben Huas, en saga från Somalia

Jag tycker att relationer är mycket viktigt för att jag ska må bra. Jag vill träffa nya 
kompisar eller gamla kompisar. När jag träffar mina kompisar blir jag mycket 

glad. Jag vill vara tillsammans med min familj också. Jag vill inte vara ensam för 
när jag är ensam har jag mycket tråkigt. Jag tycker om att vara med barn och min 
fru och att prata med andra människor. När jag är tillsammans med mina barn och 
min fru och träffar kompisar tänker jag alltid positivt. Jag tänker aldrig negativt. 
Om man känner sig ensam mår man inte bra, då måste man gå ut och träffa några 
kompisar eller släktingar. När man känner sig ensam kan man gå till sin arbetsplats 
och prata med arbetskamraterna.                                                         4Poe Met, 2:1C

Vad jag tycker om relationer



06

trä
na

 på
 gy

m

Ju
ltr

ad
iti

on
er

Jag tränar varje dag. Jag springer, cyklar och går långa promenader och jag lyssnar 
också på musik och läser böcker för att må bra. Folk tränar på gym och simmar, 
springer på rullband och många brukar basta efter träningen och fika i caféet. 

Jag frågade dig min kompis Cilla hur hon känner sig i kroppen efter tränin-
gen. Cilla svarade: Det känns underbart, man är liksom en ny människa. 

Cilla tränar 3 gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag. Det kostar 
300 kr varje månad. Gymmet heter Actic och ligger nära centrum. 

Det öppnar kl.7.00 på morgon och stänger kl.21.30 på kvällen.

4Zomorrod Nikkhah Bashmani 07

nGulBakht, 41 år, Afghanistan: vara med min familj 
och att promenera.

nFatemeh, 37 år, Afghanistan: vara med mina barn 
och titta på TV, och att baka och laga mat.

nAmphai, 50 år, Thailand: gå till min praktik på Röda 
Korset där jag träffar människor och pratar svenska.

nFrancisca, 54 år, Namibia: studera i skolan där jag 
läser, skriver och pratar svenska. Jag mår också bra av 
att prata med min familj i telefon.

nLayla, 19 år, Somalia: umgås med min familj, prata 
med mina kompisar på dator och telefon, att laga mat 
och att skriva och lära mig svenska.

nAzize, 62 år, Afghanistan: komma till skolan där 

jag lär mig svenska, träffar kompisar och lärare. På 
torsdagar träffar jag olika nationaliteter i kyrkan i 
Råneå där vi lagar mat, pratar och fikar.

nParvin, 28 år, Kurdistan, Iran: umgås med min familj, 
mina kompisar och mina grannar. Även att prata på 
Skype med min familj i Iran. Jag mår också bra av att 
gå till skolan och lära mig svenska, jag tycker mycket 
om att läsa svenska.

nUmpai, 30 år, Thailand: arbeta på dagarna, att prata 
med min familj i Thailand och att åka till Thailand en 
gång per år, att laga mat och se på svensk TV.

nNruemon, 43 år, Thailand: komma till skolan och av 
att promenera.

41:3B

Jag mår bra av att...

EFTER SFI
Jag har intervjuat en kvinna som 
heter Nazpari och hon kommer 
från Iran. I Iran studerade hon 
bara åtta år på grundskolan och 
sen arbetade hon hemma. Hon 
har bott i Sverige 7 år och nu bor 
hon i Sundsvall.  

Efter att hon blev klar med SFI kom hon in på 
en yrkesutbildning till undersköterska. Hon 
studerade till undersköterska i tre år och sen 

började hon söka jobb till vårdcentraler och sjukhus 
men det fanns ingen plats där så hon sökte andra 
jobb i stället.
Hon fick till slut ett jobb i en restaurang i stan.
Efter att hon hade jobbat ett år i restaurangen 
så fick hon äntligen jobb på en vårdcentral som 
undersköterska. I början var det nervöst att jobba 
som det men hon lärde sig mycket och allt blev 
lättare.
Nu trivs hon mycket på sitt jobb och hon tycker 
mycket om det hon jobbar med. Hon tycker om att 
hjälpa människor.
Hon har också en pojke som hon tar hand om. 
Han brukar gå på dagis till ungefär klockan fyra 
eftermiddagen.  Hon kommer sen och hämtar honom 
och tar hand om honom.
På fritiden brukar hon och hennes pojke hitta på 
massor av saker. Hon brukar gå ut med honom till 
lekparker, stan och många andra platser.
Hennes tips till elever som läser Sfi är att man måste 
ha ett mål och kämpa för att nå det. Man måste 
försöka att lära sig att prata svenska först.
Man kan läsa böcker på lätt svenska och slå upp ord 

som man inte förstår. När hon läste Sfi skrev hon 
alla orden som hon inte förstod på ett papper och 
översatte dem till hennes språk. Sedan tejpade hon 
fast det ovanpå diskbänken. När hon diskade läste 
hon det hela tiden.
Hon tycker det är ett jättebra sätt att lära sig svenska 
ord. Man kan också försöka titta på svensk TV och 
skaffa svenska vänner. När man har lärt sig tillräcklig 
svenska, kan man planera vilken utbildning man kan 
läsa. Man kan gå till en yrkesvägledare och fråga vilket 
ämne man behöver läsa för att nå sin utbildning på 
ett bra sätt.

4Dowlat Mohammadimivali

I USA kan jultraditionerna variera från familj till familj eftersom vi
har  förfäder från olika länder. Mina förfäder kom från Mexico så 

vi äter tamales varje jul. Kvinnorna i min familj samlas för att göra 
tamales. Tamales är en rätt gjord av majsmjöl insvept i majsblad. 
Vi gör jättemånga av dem och ger till våra vänner och släkt. Att göra 
tamales är mycket jobbigt så vi sparar detta för speciella tillfällen 
som jul. Jag kommer att sakna mina gamla traditioner, men ser 
fram emot att ha andra traditioner här med min nya familj.
                                         4Heather Butler

JultraditionerTräna på gym
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Blue ska träna köra skoter och 
hon köper julklappar på jullovet. 
Hon ska laga julmat och familjen 
äter tillsammans under jul. Hon 
ska promenera med sin sambo i 
centrum den 31 december.

Tida ska åka till Thailand med 
familjen på jullovet. I Thailand ska 
hon bo på hotell i Bangkok under 
jul. När Tida kommer tillbaka till 
Luleå ska hon ha fest med familjen 
i Boden. De ska äta mat tillsam-
mans och gå och spela bowling på 
nyår.

Xing Shan ska arbeta på jull-
ovet. Han och familjen äter tillsam-
mans under jul. Han ska arbeta på 
nyår.

Larisa kommer från Moskva. 
Larisa ska fira ryskt nyår med 
familjen. Hon ska äta olika sallader, 
fisk, kött, olika kakor. Hon ska fira 
med fyrverkeri. Första januari ska 
hon äta på restaurang med komp-
isar. Andra januari ska hon sova.

Dalubuhle kommer från Zim-
babwe. Hon brukar fira nyår med 
familjen i Zimbabwe.
De ska äta kyckling, ris, sallader och 
fira med fyrverkeri i Sverige.

Anna ska resa till Ryssland på 
jullovet. Hon brukar äta salad fisk 
kött och dricka vin och mycket 
champagne på under jul. Hon bru-
kar fira med fyrverkeri på nyår.

Ning ska åka till ishotellet i Kiru-
na. Hon äter tillsammans med sin 
sambo och familj under jul. Hennes 
sambo har födelsedag på nyår.

Thay Win ska träna köra bil, 
köpa mat, julklappar och promen-
era på jullovet. Han brukar inte 
göra något speciellt under jul. 
Han brukar bara vara hemma med 
familjen och kompisar. Klockan tolv 
på nyårsafton dricker de kaffe och 
pratar tillsammans. Efter ska de fira 
med fyrverkeri på nyår.

Maria ska arbeta hela jullovet 
och efter arbetet går hon hem 
och tittar på barnfilm, lagar mat 
och städa lite. Under jul äter hon 
många olika maträtter med sin 
familj och efter maten öppnar hon 
flera paket med sin familj. Den 26 
december fyller hon år och ska 
göra en tårta med sina kompisar.

Parimah ska resa till Stockholm 
på jullovet. Hon brukar fira nyår 
med familjen. Hon brukar på fest 
och dricka vin.

Yonas ska kanske gå till sin ut-
bildning och vara med sin familj på 
jullovet. De stannar i Luleå. Han ska 
läsa böcker hemma och titta på TV 
under jul. Hans son har födelsedag 
och de ska ha fest hemma på nyår.

May Paw ska åka till Norge 
och träffa sin farbror. Under jul 
ska hon träffa sina kompisar på 
Hertsön. Hon ska laga kyckling med 
ris och grönsaker på nyår.

Vad ska du göra på jullovet?       2:3B
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Basta med örter efter man har fött barn är bra för mammor 
men också för gamla människor som t.ex. har problem med 

kroppstempratur, blodtrycket och brist av östrogen.
Mammor som har fött med kejsarsnitt kan också basta med ört-
medicin men de måste vänta tre veckor efter såret har läkt.
Man behöver basta med örter 6-14 bagar för att må bra.
Många mammor har också andra problem med kroppen, som 
övervikt och att huden är slapp. Kvinnor vill ha en vacker kropp 
och hud och få bort avfall från kroppen och få bort kroppsfett. 
Örtmedicin får huden att bli vackrare och hjälper blodsystemet. 
Kvinnor som vill banta kan använda bastu med örtmedicin varje 
dag. Det är bra för kvinnor som inte har tid att träna.

4Michelle Karlström

Örtmedicin för mammor
Örtmedicin är en gammal naturmedicin som har använts tusen år i mitt 
hemland Thailand. Nu har läkarna berättat om hur bastu med örter kan 
hjälpa speciellt kvinnor. Mammor kan ha problem när de blir gamla, 
eller efter att de fött barn.

För att göra  
örtmedicin,  
behöver man:

•	Vitlök
•	 Ingefära
•	 Tamarind blad
•	 Salt
•	 Lergryta 
•	 Citrongräs

Bra tips
TILL ANDRA
PERSONER

Jag tycker att relationer är viktigt 
för människor för att alla männi-

skor behöver prata med andra per-
soner. Det är intressant. Relationer 
är viktiga för mig därför jag tycker 
om att träffa människor för att jag 
ska känna mig frisk, glad och pigg.

Om du känner dig ensam kan du 
göra så här: Gå först ut och promen-
era ungefär 40 minuter sen kan du 
sitta på ett café och dricka en kopp 
kaffe för då känner man sig bra. Då 
kan man också träffa andra män-
niskor som ger dig många olika tips 
träna, simma, dansa, sjunga och 
prata mycket eller så kan du hitta en 
bra person som passar dig i fram-
tiden.

4Anab Muse, 2:1C

Alla muslimer är lediga från sina jobb och barnen från skolan. Till 
festen köper man nya kläder och kvinnor och flickor får hen-

namålningar på sina händer och pengar från föräldrar och släkt. 
Alla är jätteglada och lyckliga. Vi lagar speciella maträtter och äter 
tillsammans med familjen. När vi muslimer träffar varandra säger 
vi grattis Eid och kramar varandra. Eidfesten firar vi i tre dagar två 
gånger per år. 
Ramazan är en månad då alla muslimer måste fasta. Under fastan 
får vi inte äta eller dricka så länge solen är uppe. På kvällen när so-
len har gått ner får vi äta och dricka det som är fastemat. När fastan 
är slut måste vi gå till moské och be. Sedan börjar Eid-festen i tre 
dagar. Vi dansar, äter god mat och är glada tillsammans.
Eide Qurban är en muslimsk tradition då de troende vallfärdar till 
Saudi Arabien till Mecka. De som inte kan åka till Mecka kan fasta 
i tre dagar och slakta ett får. Det är en tradition för alla muslimer.

4 Noorya Mohammed 2:2C

Jag har bott i Sverige i 13 år. Jag tycker att solen skiner för 
lite tid i Sverige. Jag behöver ljuset eller solen för jag vill ha 

D-vitamin i kroppen. Det är bra för livet. Jag är ute varje dag så 
mycket som möjligt. Om det är sommar eller vinter spelar in-
gen roll. Jag ska vara ute varje dag. Jag är ute i fyra timmar på 
sommaren om jag orkar. Men på vinter är 30-40 minuter bra.
Här är några vintertips jag har: Man kan ha ljust inne på vin-
tern. Tänd lampor och ljus. Man kan gå ut tidigt på morgonen 
när det är fint väder. Man kan äta D-vitamin, det är bra. D-
vitamin finns på burk och i citrusfrukter och många grönsaker 
som broccoli och morötter. Man kan promenera, åka skidor, 
skridskor och spark. Det finns mycket att göra på vintern.

4Sureewan 2:1 C

Vinter och sol
  är bra för alla

Bli pigg
      på vintern
Jag tycker att jag behöver vara ute 

i ljuset ca 30 minuter varje dag för 
att jag vill ha lite D-vitamin från solen.
Man kan vara ute 30 minuter varje 
dag eftersom då får jag frisk luft. 
Om man bara stannar inne får man 
ingen frisk luft. Det blir varmt inne 
och om många människor bor tillsam-
mans, kan virus spridas snabbt och 
vi blir sjuka. Varje dag är jag ute och 
promenerar lite. 
På vintern måste jag äta mat med 
kolhydrater för att det hjälper min 
kropp att bli stark. När jag är hemma 
öppnar jag fönstret för att få frisk luft 
och bakterierna sprids inte.

4Michelle Karlström

I Afghanistan har vi två olika viktiga traditioner un-
der ett år. De kallas Hajj qurban och Hajj Ramazan. 

Traditioner i Afghanistan
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Jag brukar träffa mina kompisar en gång varje vecka 
eller varannan vecka. Jag känner mig mycket glad 

när jag träffar mina kompisar. Jag bor tillsammans 
med min familj i Sverige och jag brukar ibland träffa 
mina kompisar. Då känner jag mig glad och jag mår 
mycket bra.
Jag känner mig mycket pigg när jag brukar träffa mina 

kompisar. Jag vill inte bo ensam för det är tråkigt och 
jag mår inte bra när jag bor ensam.
Jag ger några tips. Man bör inte bo ensam därför att 
det är tråkigt. Man mår inte bra då. Man behöver rela-
tion med en partner eller en kompis. Man känner sig 
glad och mår bra då. En relation är viktig för männis-
kor för att må bra tror jag.

Ingefära i te är bra om 
du har ont i magen 
eller ont i halsen. Det 
hjälper om det kliar 
eller om du har allergi.

Att tugga på en hel nejlika 
hjälper mot tandvärk.
Nejlikor i te är bra om du 
har ont i magen eller är 
förkyld.

Kardemumma i te är bra 
om du har ont i magen, är 
förkyld eller har huvudvärk.
Kardemumma i maten är 
bra för hela kroppen.

Kanel i te är bra om 
du har ont i magen 
eller är förkyld.

Jag tycker att det är viktigt med relationer för mig därför att jag behöver träffa kompisar. 

Man bör inte
bo ensaM

Visste du att D-vitamin aktiverar ditt immunförsvar 
genom att beväpna T-celler som behövs för att 

bekämpa en infektion?

Utan våra T-celler har vi litet eller inget skydd mot 
invaderande mikroorganismer eller virus. Experter 
uppskattar att vi behöver allt från 800 till 1000 IU 
vitamin D3 varje dag.

Våra egna kroppar kan tillverka d-vitamin av mycket 
solljus, men hur mycket solljus får vi under vintern i 
Luleå?

Jag skulle säga att det knappast är tillräckligt för att 
påbörja en vitamin d produktion.

Vitamin D ger mer än bara ett uppsving för 
immunförsvaret. 

Vitamin D:
• hjälper kroppen att ta upp kalcium och 
 fosfor in i våra skelett. Mindre kalcium 
 i skelettet betyder ökad risk för 
 benskörhet.
• ökar hjärnans funktion speciellt 
 i äldre år.
• hjälper oss att bibehålla en hälsosam   
 kroppsvikt.
• minskar frekvensen och svårighetsgraden 
 av astma.
• förhindrar reumatisk artrit hos kvinnor.
• minskar risken för cancer.
• minskar risken för hjärtinfarkt.

1:1A bakar pepparkakor.
Pepparkakor är nyttiga!

4Aye Myint 2:1C

Jag är ute 30 minuter om dagen när det är ljust varje 
dag.Jag tycker om att promenera ute för att det är 

skönt. När jag promenerar är jag inte trött och det är 
bra.Dagsljus är viktigt för att vi ska hålla oss friska och 

pigga.Träning är också viktigt för hälsan.
Varje dag kan man promenera 30 minuter för 

att man ska bara frisk.Man kan träna t.e x 
spela fotboll, tennis, stavning, simma 

och promenera. 

   4Khin Khin

Hälsa

 Vad är så viktigt med

D-vitamin?

Hur ofta blir du sjuk och undrar du varför du får varje förkylning eller influensa som 
går runt? Hur försiktiga vi än är på att hålla våra hem bakteriefria eller att tvätta våra 
händer, verkar det som om vårt immunförsvar inte fungerar på en optimal nivå. 
Kanske bör du överväga att öka ditt intag av vitamin D.

Så, hur ska vi få mer D-vitamin under den långa mör-
ka vintern? Det enklaste sättet är att äta D-vitamin 
som tillskott till kosten. Dessutom kan du äta mer mat 
rik på vitamin d som lax, öring, makrill, tonfisk och ål. 
Fiskleverolja är också precis lika bra som ett 

D-vitamintillskott. Hur du än gör, se till att du får till-
räckligt av den så att du kan hålla dig frisk hela året.

4Heather Butler



Vårrullar – Popea –
Spring rolls (20-30 st)

Ingredienserna:
1 paket filoark (Tyj spring 
roll pastry)

500 gram kycklingfärs

300 gram vitkål och 
morötter

30 gram stjälkselleri

1 påse glasnudlar

½ dl olja

30 ml vit soja

30 ml ostronsås

1-2 tsk vitpeppar

15

1. Strimla grönsakerna och lägg glasnudlarna i vattnet.

2. Fräs kycklingfärsen i olja och tillsätt de finstrimlade grönsakerna 
tillsammans med glasnudlarna.

3. Sätt i vit soja, ostronsås och vitpeppar.

4. Rulla in blandningen i filoark och fritera vårrullarna gyllenbruna.

4Suphawan Kasemphan 2:2C

Recept

14

Tack alla elever som har arbetat 
med Regnbågen och gjort den så fin!

Tips!
Du kan äta vårrullarna med chilisås. 
Du kan också byta ut kycklingfärsen mot fläskfärs eller nötfärs om 
du vill.

R
e
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bib ioteketi
Boktips

        från
Birgitta 

Alfred Nobel 
 – den olycklige 
uppfinnaren  
av Bengt Fredriksson

Alfred Nobel var en mycket 
känd svensk uppfinnare. 
Han blev väldigt rik och  
i sitt testamente bestämde  
han att hans pengar skulle gå till dem som har gjort störst 
nytta i världen: vetenskapsmän, författare och de som 
arbetar för fred. Det var så han skapade Nobelpriset, som 
delas ut i december varje år.
I den här boken får du veta mer om Alfred Nobels fattiga 
uppväxt, hans familj, hans arbete med uppfinningen dyna-
mit men också om hans ensamhet och längtan efter kärlek. 

Darias stigar av Emma-Ida Johansson

Daria är ny i Sverige. Hon tycker om att promenera i parken. Där brukar hon 
brukar tänka på dofterna i sitt hemland. Daria saknar sin man, som är död. En dag 
träffar hon en kvinna i parken. De börjar prata med varandra och blir vänner.
Det här är en fin bok om vänskap som förändrar människors liv.
Boken finns också som ljudbok (mp3). 

Från tunnelbana till fåtölj: 
en bilderbok för vuxna 
av Anna Fiske

Det här är en både en berättelse och en ordbok 
med tecknade bilder som visar vardagliga saker  
och situationer. På varje uppslag finns dels en bild 
som berättar en historia, dels bilder på orden som 
finns med.  
Vi får följa en man 
på väg till jobbet, 
på jobbet, när  
han handlar mat,  
städar och sover. 
Det är också  
en romantisk  
historia!
Boken finns  
också som  
ljudbok (mp3). 

Dessa böcker och många andra finns att låna i biblioteket. 
Välkommen!

Bibliotekarien Birgitta

Bortgift av Simonette Schwartz

Jino har inte varit i Kurdistan sedan han var barn. Han får resan dit i present men vill inte 
åka. Han skulle hellre stanna i Sverige, gå på fester och träffa tjejer men åker ändå.
Resan blir annorlunda än han trodde. I byn lär han känna sina släktingar och får veta hem-
ligheter om sina föräldrar. Han träffar också den kurdiska flickan Alin. Men Alins rykte kan 
förstöras om hon fortsätter att träffa Jino. Jino måste fatta ett svårt beslut. 
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