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Daglig Verkksamhet

Babbels Redaktörer Har Ordet
Nu är vi äntligen tillbaka med en RIKTIG pappers tidning. Kan du tänka dig att för två år sedan så
satt vi alla här på redaktionen i början av mars månad med en helt ny tidning som skulle skickas
ut till dig och alla andra våra läsare. Men den tidningen kom aldrig iväg pga ett ilsket och argt virus som fick namnet Corona/Covid och som ställde till det för oss. Tidningen som hann bli färdig,
kom aldrig ut till dig och många av oss här på Skaparverkstán fick arbeta hemifrån, under närmare 1 års tid, vilket gjorde det extra svårt för oss på Babbels redaktion. Allt material som vi har
publicerat, sedan pandemin kom till oss under 2020, har vi lagt ut på vår hemsida, som finns på
www.karlshamn.se/tidningen-babbel Allt detta material kan du fortfarande hitta och läsa där.
Från och med detta nummer så använder vi nya datorer och helt nya programvaror. Det kommer
att ta ett litet tag innan vi lärt oss använda allt på bästa sätt, men vi lovar att göra vårt bästa.
Kommer vi då att stänga ner hemsidan, när vi åter börjar ge ut papperstidningen av Tidningen
Babbel? NEJ! Det kommer vi inte att göra. På hemsidan kommer vi att lägga ut sådant material
som inte passar eller får plats i papperstidningen.
En del av de artiklar som du kan läsa i denna tidning, har vi sparat en längre tid, men vi väljer
ändå att publicera materialet nu.
Vi finns även på Internet: www.karlshamn.se/skaparverkstan

Är

det något som du vill berätta om i tidningen

Babbel?

Skriv ett brev till oss och dela med dig av det som du vill berätta. Du måste ange ditt telefonnummer i brevet så att vi kan kontakta dig.
Skicka brevet till:
Tidningen Babbel
Rådhusgatan 2
374 36 KARLSHAMN

Innehåll
Sidan 2		
Sidan 3		
Sidan 4		
Sidan 5		
Sidan 6-7
Sidan 8 -9
Sidan 10-12
Sidan 13
Sidan 14
Sidan 15
Sidan 16-17
Sidan 18-19
Sidan 20

Telefon: 0454 - 56 31 05
E-post: babbel@karlshamn.se
Hemsida: www.karlshamn.se/skaparverkstan

Redaktörer: Johanna Rönnholm, text
		
Christer Svensson, text
		
Adina Nilsson, text
		
Paul Karlsson, foto
		
Ansvarig Utgivare: Ola Olsson
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Redaktörerna har ordet
Fritidsbibblan
Malin Olsson, Hälsoinspiratör
Musikgympa
Parahandboll
Tobias Gustafsson, enhetschef
Ulrica Messing, landshövning
Skytteträning
MinT Teater
Skytteträning
Malou Prytz
Stormen
Nu är vi tillbaka

F r i t i d s b i bb l a n
Skulle du vilja prova på någon sport eller
fritidsaktivitet, men saknar utrustningen som
behövs för att utöva aktiviteten? Då kan du
göra ett besök på Fritidsbibblan, som vi hittar
på Arbetscentrum i Karlshamn.

heter M.A.G.E.
Som invånare i Karlshamns kommun, kan man
låna Fritidsutrustning i 7 dagar.

-Vi lånar ut alla sorters fritidsutrustningar
Tidningen Babbel bestämde sig för att göra ett såsom skidor, stavar, skridskor, stormkök, sovbesök och kolla vad som finns att låna. Vi kunde säckar, tält, kartor, fotbollar, skateboard, sparksnabbt konstatera att det fanns väldigt mycket cyklar och allt möjligt annat inom fritids.
på ”bibblan” att låna.

-Man kan låna grejerna genom en e-tjänst på
Internet som Pontus har skapat, och man kan
också ringa hit eller besöka oss här på Fritidsbibblan som ligger på Arbetscentrum.

Filip Holmström

Filip Holmström och Pontus Hedenberg arbetar
båda på Fritidsbibblan och de fick berätta för
oss om den här verksamheten.

Vad köper ni in för utrustning?
-Vi försöker titta på vad vi lånar ut mest och
den utrustning som saknas här. Vi får pengar
varje år till att köpa in utrustning .
Är det stor efterfrågan på utrustning?
-Ja, det tycker vi. Vissa perioder är det mer och
vissa perioder är det ett mindre antal som lånar
grejor av oss, avslutar de båda.
Pontus Hedenberg

Berätta lite om verksamheten?
-Fritidsbibblan kom till Arbetscentrum för snart
2 år sedan, ifrån en verksamhet i Svängsta som

Text/Foto: Adina Nilsson
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H ä l s o i n s p i r at ö r e n
Vad gör en Hälsoinspiratör? Vi bjöd in arbetsterapeut Malin Olsson, som är Hälsoinspiratör inom LSS i
Karlshamn och gav henne möjliget att berätta vad en
Hälsoinspiratör gör.

Var det för att folk skulle ut och röra på sig som du
blev hälsoinspiratör på LSS i Karlshamns kommun.
-Ja, precis. Egentligen behöver det inte bara vara att
man är ute fysiskt och rör på sig, vi lever i en rätt stressad vardag nu förtiden och då kan motion vara en del.
Det kan även vara att man behöver lugn och ro, ha lite
mindfullness (= sinnesnärvaro eller medveten närvaro,
enligt 1177.se), det är olika saker som passar olika
personer. I min arbetsgrupp så gör jag så här att jag försöker hitta på olika aktiviteter som till exempel Tabata
(att man gör en viss övning under en tid och sedan
vilar en bestämd tid. Sen upprepar man detta ett antal
gånger). Det kan vara att man går ut och promenerar,
vi kan ge oss ut och springa och det kan även vara
Mindfulness och Yoga. Sen har försökt att baka lite och
då bakar jag utan socker, till exempel så får man prova
lite olika sorters kakor. En del tycker det är jätte otäckt,
men man får prova i alla fall. Andra kan tycka det är
jätte gott, säger Malin.

Malin Olsson, Hälsoinspiratör

Malin, hur kommer det sig att du valde att bli Hälsoinspiratör?
-Jag brinner för frågor som har med hälsa att göra.
Jag tycker det är viktigt att man rör på sig och att man
försöker så gott som möjligt och så bra som möjligt.
Då har man de bästa förutsättningarna för att leva bra,
säger Malin.
Hur länge har du varit Hälsoinspiratör?
-Det är rätt så många år nu. Mellan 5-10 år tror jag och
mitt uppdrag är ju att motivera andra till olika sorters
rörelser och att man är igång, det är det som är mitt
uppdrag, svarar hon.
För vem är du Hälsoinspiratör?
-Jag är Hälsoinspiratör för vår lilla grupp på Björnabacken, Sjuksköterskorna, Arbetsterapeuterna och Sjukgymnasten. Så det är dem jag skall försöka motivera till
att komma igång. Vi har en timme varje vecka som vi
kan använda till Friskvård och då kan vi göra olika saker.
Trivs du med uppdraget?
- Ja, jag tycker det är roligt. Det är jättekul, avslutar
Malin Olsson med
att berätta.
Text: Johanna Rönnholm
Foto: Adina Nilsson
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M u s i k gy m pa
Ulrika Klüft är kyrkomusiker i Karlshamns församling
och hon bedriver sedan cirka 4 år tillbaka Musikgympa i i församlingsgårdens musiksal klockan 10 på
torsdagar. Årets säsong som började den 3 mars är
snart över, men gympan återkommer till hösten igen.
En fråga som tidningen Babbel ställde sig är varifrån
kommer den här typen av ”gympa”? Vi tog kontakt
med Ulrika och bokade in en tid för en möte.

man det lite försiktigt, alla gör så gott de kan. Det finns
inga krav på prestation, säger hon.

Kan du berätta lite mer om Musikgympan?
-Det är inte styrketräning, vi sysslar med balans, vi övar
kordination, lite styrka, vi blir ganska trötta efter någon
låt, vi övar på att tänja muskler och kroppsdelar, vi har
också en avslappningsdel till olika slags musik som jag
hoppas ska passa den breda massan. Det är inga hopp,
vi håller på med höfterna, vi försöker röra våra höfter
och höftkulan, säger hon.
För vilka personer finns musikgympan?
-Min tanke är att alla ska kunna vara med, ung som
gammal, om man har en funktionsvariant eller inte,
alla ska kunna vara med och så gör man så gott man
kan, säger Ulrika Kluft.
Hur kommer det sig att du startade Musikgympan här
i Karlshamn?
-Jag hittade en liten annons i en tidning som annonserade om musikgymnastik. Jag blev nyfiken och gjorde
ett studiebesök hos en grupp damer i Eskilstuna som
hade börjat med musikgympa. Jag tyckte det var jätteintressant och se att de som deltog i det här verkade
må bra och bli glada av detta, så jag tog ner det hit och
utifrån mina egna förutsättningar så satte jag ihop ett
program som vi ändrar terminsvis. Gymnastikpasset
börjar lite lugnt med ett par låtar och därefter så ökar
vi något. Vi sjunger och gympar samtidigt. Det behövs
inga förkunskaper, alla kan vara med, kan man stå upp
så gör man det, kan man inte flaxa med armarna så tar

Vad kostar det att delta?
-Det kostar ingenting, det är väldigt få av kyrkans grejor
som kostar någonting, sen när vi går och fikar i församlingsgården är det självkostnadspris som gäller, då får
man lägga en liten peng för fikat bara, säger hon.
Är det dig man ska kontakta om man vill prova på?
-De är hjärtligt välkomna att kontakta mig om de har
frågor och vill man inte så är det bara att komma och
testa, det går jättebra det också. Mitt telefonnummer
är: 0454 – 30 22 31, avslutar Ulrika Klüft att berätta.
Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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P a r a h a n db o l l
Tidningen Babbels redaktörer blev nyfikna när
de såg att det skulle arrangeras en ”Prova på
dag” i Parahandboll hos IFK Karlskrona. Redaktörerna hoppade ombord på Öresundståget och begav sig till Karlskrona.

Hur kom iden att ni skulle starta upp en parahandboll här i Karlskrona?
-Jag och min pappa kollade på en serie som
heter ”Superlag” där Ekberg har ett parafotbollslag och sen några dagar efter det var vi på
en afterwork och då sa Olof att vi har drömmar
om att sätta upp ett para handbollslag och då
sa pappa att det ska vi vara med på och hjälpa
till att starta upp, säger hon.

På plats i Karlskrona mötte vi bland annat
Hanna Nordström, ungdomsledare för Parahandbollen i Karlskrona.

Är det bara för dem som har något sorts av
funktionshinder?
-Ja det är för funktonsnedsatta, säger Hanna.
Är det bara för funktionsnedsatta i Karlskrona
kommun eller från hela Blekinge?
-Självklart det är jätte härligt om övriga Bleking
kommer och är med, säger hon.

Är du själv aktiv handbollsspelare?
-Jag spelade i 10 år. Nu är jag tränare här, handbollsskolan och F 15, säger Hanna.

Hanna Nordström, ungdomsledare

Är det gående handboll?
-Ja det är gående handboll men det har kommit
några rullstolar med. Det är jättekul. I framtiden om det kommer fler kan vi sätta ett eget
lag med rullstolar, berättar Hanna Nordström.

Kommer ni ha en fortsättning på det här?
-Ja absolut. Det ser jätte bra ut. Sen till hösten
kommer vi starta upp ett lag. Handbollssäsongen är ju snart slut, säger hon.
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att berätta.
När kom ni på den här idén?
-Det var i höstas som iden kom fram och sen
började vi träffas runt jul, om jag inte minns
fel. Då hade vi lite möten om hur vi skulle planera, säger Hanna Nordström.
Har ni tänkt spela i en serie i framtiden?
-Ja vi har tänkt möta Kristianstad och lag
här omkring. Kanske i Småland i framtiden i
matcher och serie, säger hon.

Rawan, vad tycker du om det här?
-Jag tycker om handboll, säger Rawan.
Natalie vad tycker du?
-Jag tycker handboll är roligt och det är en rolig
sport, säger Natalie.
Har du provat på något annat innan handbollen?
-Simning/Dykning, avslutar Natalie att berätta.

Kommer ni ta lärdom av Kristianstad för dem
har varit med ett tag?
-Ja vi tar lärdom av Kristianstad. Alvin som är
ledare I Kristianstad har varit på våra möten.
Vi är glada att få den hjälp vi kan få av Kristianstadklubben, säger hon.
Några som har valt att besöka ”Prova på dagen” är Hannah, Rawan och Natalie.
Frida Johannsson, Svenska Handbollsförbundet

Frida Johansson Svenska Handbollsförbundet
Tycker du det är kul att Parahandbollen finns i
Blekinge?
-Ja, jag tycker det är kul att även Para handbollen finns i Blekinge, det är första gången, säger
Frida Johannsson.
Hanna, Ravan och Natalie

Hannah, vill du börja med att berätta varför
du är med på parahandbollen?
-Jag tycker det är roligt och vill gärna börja
här, säger Hannah.

Gör IFK Karlskrona ett bra arbete och hur är
intresset?
-IFK Karlskrona gör ett bra arbete med det och
intresset är stort, säger hon.

Vilka har IFK Karlskrona samarbete med?
-IFK Karlskrona har stort samarbete med IFK
Har du provat på någon annan idrott innan?
Kristianstad som har Rullstolshandboll, avslutar
-Dans, simning, fotboll, i vanlig sport, inte para Frida Johansson med att berätta.
sport, svarar hon.
Hur tror du det kommer gå för dig?
- Det kommer gå skitbra, avslutar Hannah med

Text: Adina Nilsson
Foto: Christer Svensson
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To b i a s G u s ta f s s o n
plugga i Linköping i 5 år till civilingenjör i datateknik och när jag var färdig med den utbildningen så fanns det väldigt få jobb i den branschen för IT bubblan hade precis spruckit så
jag fick ett sommarjobb i Karlshamns kommuns
Mobila Team och där kände jag att jag hade hittat hem, jag vill jobba med människor inte med
maskiner, sen har jag blivit kvar, säger Tobias.

Den 1 maj 2021, för drygt ett år sedan, fick
Daglig Verksamhet i Karlshamn en ny enhetschef. Han heter Tobias Gustafsson, bor i Asarum och är 44 år gammal. Han bor i Asarum,
har sin familj där, syskon, mamma och en
bonuspojke från ett tidigare förhållande som
jag fortfarande har kontakt med, säger han.
Var i Asarum bor du?
-Jag bor på Frälsegårdsvägen i en 2:a, trivs väldigt bra där och jag har trevliga grannar, säger
Tobias.
Hur länge har du jobbat som chef?
--Jag har jobbat som chef i 5 år inom Karlshamns kommun. Innan dess jobbade jag som
samordnare och planerare inom socialpsykiatrin och sen har jag jobbat på Möllebacken, jag
har varit personlig assistent och varit många år
i Mobila teamet, säger han.
Kommer du ifrån Blekinge?
-Nej, jag är född i Kalmar, bodde i Emmaboda,
Lindås egentligen, sen bodde jag i Laholm tills
jag var 15 år sen flyttade tillsammans med min
familj hit så jag började gymnasiet på Vägga.
Där läste jag Samhällsvetenskap och efter det
läste jag ett tekniskt basår. Sen började jag
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Har du hela tiden haft som mål att bli chef?
-Jag vet inte. Jag har nog inte tänkt så att det
är mitt mål att bli chef, men när chansen dök
upp och min dåvarande chef slutade jobbet då
passade jag på och jag har trivts jättebra med
att vara chef sen dess, det är roligt, mycket att
göra, fullt upp hela tiden. Det är det, mycket
människor , mycket telefonsamtal men det är
roligt, säger han.
-Det var en utmaning ett sätt att komma framåt
i att göra någonting som jag inte visste att jag
var bra på. Jag tog chansen litegrann och det
var då jag insåg att nu är det detta jag vill jobba
med och har varit ända sen jag började i augusti år 2016, säger Tobias.

Du sa tidigare att du varit i Mobila teamet.
Var det då när det var på Länsmansvägen?
-Det var på Länsmansvägen då och sen så var

jag ju chef för dem när de var på Matrosgatan
sen så fixade vi till en lägenhet så de kunde ha
sitt kontor där, säger han.

beställa och ibland får man säga nej också, så
de fixar mycket med beställningar själva. Det
är bara att de får klartecken från mig att det är
okej. Sen kollar vi scheman, planering och utvecklingsfrågor. Vi jobbar mycket med, hur och
vad vi kan göra bättre i vår verksamhet och om
vi kan börja samarbeta med andra, säger han.

Var har du din arbetsplats idagt?
-Ja, jag har mitt kontor på Arbetscentrum vid
Tubba torg, där är ju också socialpsykiatrins
sysselsättning Skeppet och sen är jag runt
mycket ibland är jag inne på Rådhuset och
ibland så är jag runt omkring ute i arbetsgrupperna och hälsar på och se hur de funkar och
planerar tillsammans med personalen, säger
Tobias Gustafsson.

Vilka daglig verksamheter är det som du har
hand om?
-Inte Björkhalla och Tallen det är Robert
Abrahamsson som ansvarar för dem. Men de
andra är det jag som ska försöka hålla ihop och
”styra över” och det är rätt lätt med er. Personalen är jätteduktiga och de känner er deltagare och jobbar för våran skull, Jag upplever
jättestarkt att de har Er brukare i fokus, säger
han.
Trivs du med detta jobbet då?
-Ja, det gör jag. Jag har varit chef för daglig
verksamhet sedan den 1 maj och det jag känner nu är det september jag börjar lära känna
personalen och lära mig alla ställena och har
träffat många av brukarna men inte alla det är
många som har daglig verksamhet. Jo då det är
roligt och det är spännande område och jobba
med, tycker jag absolut, säger han.

Vad har du för arbetstider?
-Jag har arbetstid från 07:30-16:30. plus en
timmes lunch, men det är väldigt få antal dagar som jag kan ta ut 1 timmes lunch. För
det mesta så tänker jag att det måste jag lite
snabbt fixa till och sen försvann den timmen,
säger han.

Vi återvänder en sväng till Kalmar. Håller du
möjligen på Kalmar FF i fotboll?
-Nej, jag har faktiskt inget lag som är mitt i
Sverige, det har jag inte. Det lag jag håller på är
Arsenal, säger Tobias.

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
-Det är mycket samtal, mycket prat i telefon
och mycket planera tillsammans med de medarbetare som jobbar ute hos er i verksamheterna. Ibland önskar personalen att jag ska fixa
saker och frågan som jag oftast får i de sammanhangen är om det okej eller om vi har råd
med det. Om det är dyrare saker som behövs,
så sår jag kolla om vår ekonomi tillåter det (om
pengarna som vi har räcker till). Om pengarna
räcker så får de tummen upp om det går att

Har du själv ägnat dig åt någon idrott när du
var yngre?
-Pojkfotboll spelade jag men det var inte sporten för mig, jag var jättedålig. Men cyklar gör
jag, landsvägscykling tycker jag är roligt, det är
motionsform som passar mig, avslutar Tobias
Gustafsson att berätta
Text: Johanna Rönnholm
innan han rusar vidare
Foto: Christer Svensson
på ett nytt möte.
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Ulrica M essing
När Ulrica Messing besökte Karlshamn för en
tid sedan så passade hon också på att besöka
en daglig verksamhet i Karlshamns kommun,
nämligen Skaparverkstán. Ulrica är vår nya
Landshövding i Blekinge.

het när man är barn. Det fanns många vuxna
runt omkring en som kunde hjälpas åt. Jag hade
många kompisar och vi hade stor släkt där.
-När man blev lite äldre tyckte man att orten
blev för liten och man tyckte det blev för lite
att göra och då vill man flytta till en större
plats. Jag har alltid varit aktiv i föreningslivet,
jag har spelat tvärflöjt och piano. Jag har hållt
på med SSU politik, föreningslivet var aktivt och
det passade mig. Jag är född där, så där bodde
jag när jag var liten och när jag växte upp som
tonåring, säger hon.
Hur kommer det sig att du ville bli landshövding i just Blekinge.
-Jag tycker det är ett jättefint län, jag tycker om
vår natur, jag tycker det är bra att det inte är så
stort. Att man kan lära känna varandra. Att det
är lätt att resa runt i länet och sen har jag bott
nu i 10 år i Kosta i Kronobergs län, det ligger
bara 8 mil här ifrån. I Kronoberg bor 2 av våra
barn och 2 av min mans barn, så det har varit
viktigt att ha nära till dem. Jag blev jätteglad av
frågan från regeringen i maj, säger Ulrika.

Berätta, vem är Ulrica Messing?
-Jag heter som sagt Ulrica Messing och jag bor
i Blekinge sen oktober månad 2021. Jag är ny
landshövding här. Jag har 2 vuxna söner och
jag har arbetat jättemycket med politik, suttit i
riksdagen och varit statsråd i regeringen, berättar vår nye landshövding.
Du är ju uppväxt i brukssamhället Hällefors i
Västmanland Örebros län. Hur var det att växa
upp där?
-Det var både tryggt och skönt, det är en liten
plats där alla känner alla, det skapar en trygg
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Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
-Att man får göra så många olika saker, jag har
varit på NKT i Karlskrona där de tillverkar jättestora kablar som man lägger i havet och som
man skjuter el igenom. Jag har ätit lunch med
biskopen i Lund och sen har jag ju fått träffa Er.
Det är faktiskt det roligaste. När jag går till jobbet varje dag så får jag göra olika saker. Det är
verkligen lyxigt, det betyder att jag också lär mig
saker hela tiden, säger Ulrica.
Kan du berätta vad en landshövding gör, vad
ditt arbete innehåller?
-Det är regeringen som utser mig som landshövding och sen har jag 150 medarbetare på länsstyrelsen. Varje år får vi uppdrag från regeringen
som bestämmer vilka saker som vi skall jobba
med och prioritera som till exempel naturreservat eller att skylta vandringsleder, Blekinge arkipelag har vi jobbat tillsammans med jättemycket
vi håller koll på lantbruksfrågor, vi har veterinäHar du något smultronställe i Blekinge?
rer som åker runt och tittar på jordbruken och
-Jag tycker Listerlandet är väldigt fint i Sölvestittar på deras djur. I år har vi jättestort ansvar
borg. Men mitt smultronställe är nog Sturkö,
att vara med och organisera valet i september,
jag trivs jättemycket där. Att gå där längs med
vattnet, det är mitt smultronställe och sen är det då ska vi räkna rösterna. Vi håller på med stora
saker och ibland mindre saker. Ett viktigt uppnära till jobbet också.
drag för mig är att lära känna länet, att kunna
Hur ser du på kultur och nöjeslivet här i länet? berätta för regeringen att det här är våra styrkor
och här är våra utmaningar, det här är viktigt för
-Jag är imponerad av utbudet när det gäller
oss att jobba med. Jag får uppgifter från regerkulturen, med tanke på att det inte är så stort
län, så är det väldigt mycket att göra och väldigt ingen och sedan skall jag återkoppla tillbaka till
mycket att njuta av, det är roligt med musik och regeringen, säger hon.
alla festivalerna imponerar allt ifrån Rockfestivalen i Sölvesborg som är jättekänd. Sen tycker jag
att hela Blekinge lever upp på sommaren med
uteserveringar, trubadurer, det är stor skillnad
mellan sommar och vinter när det gäller utbudet, säger hon.
Sporten i länet hur ser du på den?
-Handbollen har varit en stor sport, inte minst
i Karlskrona, så det är riktigt roligt. Annars visste jag kanske mest om Mjällby AIF. De är även
kända utanför länet, säger hon.
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Hur ser du på oss som har funktionsvariationer?
-Jag inser att alla som bryter lite mot normen av
någon orsak ibland har en utmaning med sen
vet jag att när man bryter mot normen så har
man också många styrkor. Man brukar vara modig. Jag hoppas ni är modiga, säger hon.
Finns det något du skulle vilja förbättra för oss
som har funktionsvariationer här i Blekinge?
-Det var en jättebra fråga. Jag har inte tänkt så
mycket på det. Men en sak som jag tänker på
spontant det är ju tillgängligheten.

Att man planerar alla platser som länstyrelsen
har ansvar för, så att alla kan delta, det tycker
jag är viktigt, avslutar Ulrika Messing med att
berätta innan hon lämnade Skaparverkstán för
nya besöksmål.
Vi framför vårt varma tack till Ulrica som tog sig
tid att besöka oss under sitt besök i Karlshamn.

Text: Johanna Rönnholm/Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson
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S k y tt e t r ä n i n g
Tidningen Babbel begav sig till Gammelstorps
Skytteförening då Särskolan från Väggaskolan
i Karlshamn var och tränade skytte. Vi träffade eleven Tiffany Jönsson Eriksson.

Tävlar ni också?
-Nej, vi tar det som en lektion. Eller en tävling
på en lektion, säger hon.

Tidningen Babbels reporter provar på lite skytte
Tiffany är redo för att börja sin skytteträning på Gammeltorps
Skytteförening

Vilken linje går du på Särskolan?
-Jag går Hotell och Restaurang, säger Tiffany
Jönsson Ericsson.
Hur länge har du tränat skytte?
-Jag har varit med en halv termin nu, svarar
hon.

Hur länge skall ni hålla på att skjuta inomhus?
-Ja, jag vet inte. Vi ska skjuta utomhus när det
blivit varmare, säger hon.
Ser du fram emot att testa att skjuta utomhus?
-Ja, då skall vi skjuta med krut, avslutar Tiffany
att berätta.

Vad är det som gör att du gillar skytte?
-Man får priser och sen känner jag han som håller i träningen, säger Tiffany.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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M i nT Te at e r
I början av maj var det teater på Lokstallarna
med MinT Teater från Jämshögs folkhögskola
som spelade föreställningen ”Kom lite närmare, se mig” . Vi fick möjlighet att träffa en
av skådespelarna.

Cornelia.

Har ni olika roller här?
-Ja det har vi, vi har väldigt olika. Jag har 3 roller i föreställningen plus att jag hjälper till att
bygga och flytta runt lite så på scen, säger hon.
Använder du ditt eget namn i föreställningen?
-Nej, det gör jag inte, där heter jag Katja, Sigrid
och Vanessa, säger Cornelia.

Kan du berätta vad du heter och var du kommer ifrån?
-Jag heter Cornelia Abrahamsson och jag kommer ifrån Mörrum, säger hon.
Har du varit med i denna teatern tidigare eller
är det första året?
-Nej, det är första året, svarar Cornelia.
Är det teater du vill syssla med?
-Ja, teater, musik eller författare , nåt liknande
åt de hållet, säger hon.
Hur många år ska du gå på den här teaterlinjen?
-Förhoppningsvis så ska jag gå i tre år, säger

Vilken av dem är snällast?
-Snällast skulle jag vilja säga är Katja. Sigrid är
lite hårdhänt och Vanessa är väldigt avundsjuk,
berättar Cornelia.
-Vi har kommit på namnen själva, från början
hette alla roller A, B, C, D och så vidare, vi har
kommit på rollerna lite själva och byggt upp
dem, avslutar Cornelia Abrahamsson att berätta.

Text: Christer Svensson
Foto: Johanna Rönnholm
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Sä r gy m n a s i e t s

inne bandy

Den 29 april arrangerade gymnasiesärskolan på
Vägga en innebandytunering i Väggahallen.
Väggaskolan hade 2 lag som fått namnen
Vägga 1 och Vägga 2. Sjöarpsskolan kom med
ett lag och Furulundsskolan i Sölvesborg hade
ett lag. Alla mötte alla i turneringen.
Det lag som vann turneringen var Sjöarp och
Furulundsskolan kom på andra plats. Och Väggaskolans båda lag kom på tredje och fjärde
plats.

Silvermedaljörerna från Furulundsskolan från Sölvesborg

Prisutdelning
Medaljerna väntar på pristagarna

Match mellan Väggaskolan och Furulundskolan

Foto: Christer Svensson
Vinnarlaget från Sjöarps Folkhögskola
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Malou Prytz
Efter Malous medverkan i senaste Melodifestivalen 2022, började hon arbeta hos sin moster i hennes klädaffär i centrala Karlshamn.Vi
bokade in ett besök med henne för att prata
om livet utanför scenen.

Du är ju född med musik i blodet.Många i din
familj har ju ägnat sig åt musiken.
-Ja, morfar höll jut på med dansband. Mamma
har sjungit men inte riktigt den genre jag gör?
-Nej, din genre är ju pop, utropar hennes moster Madelene Trasthe.
-Ja det skulle jag nog säga det är, säger Malou.
Har du något album på gång?
-Jag släppte ju ett album 2019 och vi håller på
med att planerar ett nytt, men inget bestämt
ännu, säger hon.

Malou arbetar till vardags i sin mosters affär i Karlshamn

Kan du berätta vad du har för mål och tankar
med ditt liv idag?
-Hur framtiden ser ut vet jag faktiskt inte. Det
finns mycket som jag vill göra och jag vill göra
det mesta och vara med på det mesta, berättar
Malou Prytz.
Kommer du fortsätta att satsa på musiken?
-Jag har inget planerat just nu men det kommer
att bli en turné i sommar. Vi får se vart vi åker
någonstans. Jag jobbar ju i affären Karl Oskar
och Kristina under tiden och hjälper dom här.
Det tycker jag är jättekul. Sen får vi se om jag
kommer att återuppta studierna i framtiden,
säger hon.
Om du får välja mellan att arbeta med musiken eller i en klädaffär, vilket väljer du?
-Då måste jag välja musiken för det är mer ett
yrke som jag brinner för, modet är bara en
hobby, säger hon.
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Kommer låten Bananas, som du sjöng på Melodifestivalen, med på den?
-Ja den kommer finnas med på den, säger hon.

har jag spelat i Ryd, säger Malou Prytz.
Vad är det som är så kul med innebandyn?
-Jag tycker det är jättekul att hålla igång med
träningen och träffa lagkamrater, berättar hon.
Vilken position har du i laget?
-Jag är forward. Jag har spelat alla positioner,
utom målvakt, sa Malou.
Har du några idoler som du själv har haft och
tagit inspiration av?
-Ja det har jag. När jag var mindre gillade jag
pojkbandet One direction och Dua Lipa, säger
Malou.
Har du några drömmar när det gäller musiken?
-Målet är att kunna försörja mig på musikern
och ha det som ett yrke. Vi får väl se hur långt
det räcker, säger hon.

Ni planerade göra turné i sommar, har ni fått
något erbjudande från Östersjöfestivalen?
-Jag har inget inbokat ännu. Jag har en som
bokar till mig. Men jag vill ha spelningar här
omkring, säger hon.
Känner du att du är en smålänning eller bleking?
-Jag bor ju i Blekinge i Olofström och jobbar ju
i Blekinge. Jag är ju mer bleking än smålänning,
säger hon.

Skulle du kunna tänka dig att bli dansbands
musiker om du får ett sånt erbjudandet?
-Nej det tror jag inte jag skulle göra, då skulle
jag nog hellre ägna mig åt något annat, berättar
hon.
Vilka svenska artister beundrar du?
-Zara Larsson är jätteduktig. Det finns ju många
bra artister som Benjamin Ingrosso, säger hon.
Har du några andra drömmar i livet, du är ju
så ung?
-Jag gick ekonomiprogrammet med juridik
inriktning på gymnasiet. Har funderat på att bli
advokat eller åklagare, eller något sånt, avslutar
hon vårt möte med att berätta.

Du är med i Olofström innebandy förening
också?
-Jag har spelat innebandy sen jag var 4 - 5 år. Så
jag har spelat innebandy precis hela mitt liv. Jag
bytte inför denna säsong till Olofström, tidigare

Text: Christer Svensson
Foto: Johanna Rönnholm
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St o r m e n
Tidningen Babbel besökte Teatersmedjan i
Lokstallarna när de hade sin första träff inför
årets sommarteater. Tidningen Babbels reporter fick en pratstund med Eli Frankel och
Maja Andersson.
Eli Frankell, vad gör du i årets sommar teater?
-Jag har varit med och skrivit om pjäsen Stormen, en av William Shakespears sista pjäser, vi
har nu gjort en egen version av samma grundhistoria. Vi har skrivit om den med egna ord.
Min uppgift i produktionen är att vara bakom
kulisserna tillsammans med Peter Elmers som
är regissör.

-Vi har haft den här drömmen sedan vi var
barn, att göra detta. Jag ska hjälpa honom och
vara i kontakt med skådespelarna och jobba
med texter och hur vi kommunicerar till publiken och att skådespelarna förstår hur de skall
göra, det är min uppgift.
Varför heter den ”Stormen” med underrubrik
”Mirandas Saga”?
-Det är för att pjäsen utspelar sig utifrån
Mirandas perspektiv.
När skrevs den här pjäsen?
-Den skrevs på 1600- talet. Vi har förändrat
texten så den är begripligt idag.
Hur många skådespelare kommer vara med i
föreställningen?
-Det kommer att vara 25 skådespelare med
som spelar i pjäsen.
Vilket datum kommer det vara premiär på
Kastellet?
-Den 2 juli är det premiär och sen spelar vi 5
veckor framåt.
Är det en kärlekssaga eller något annat?
-Det är lite av varje, mycket roligt, spänning
och lite sorgligt, kärlek. Det är en familje föreställning. Så det för både barn och vuxna.
Över till Maja Andersson, som också får svara
på några frågor.
Maja vad ska du göra i årets uppsättning?
-Jag skall agera på scen. Jag ska spela en munskänk som heter ”Stefano”. Jag ska vara en
liten rolig filur som dyker upp i pjäsen några
gånger.
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Har du varit med tidigare i någon av de andra
pjäserna?
-Ja det har jag. Det är mitt tionde år och mitt
jubileumsår.

Är det din dröm att spela teater?
-Det är en levande dröm. Det är så roligt att
spela teater på Kastellet. Jag brukar säga det är
ett vuxenkollo med människor som tycker om
samma saker som mig. Vi repar i Lokstallarna
under våren.

Är det lätt eller svårt att lära in allt som man
skall säga och göra på scen?
-Det är bara spännande och det kommer mer
och blir roligare när man kommer ut till Kastellet, med vind, natur och allt.
Gör ni detta på der fritid?
-Ja vi alla är ju amatörskådespelare och då gör
vi det på vår fritid.
Speldagar i sommar är:
2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 28,
29, 30, 31 juli.

Tidningen Babbel kommer att försöka göra en
recension av årets första föreställning den 2
juli. Denna recension kommer vi att lägga ut på
Tidningen Babbels hemsida som är:
www.karlshamn.se/tidningen-babbel

2, 4, 5, 6 augusti
Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson
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Vi

är tillbaka

Oj, vilken tid det här med Pandemin har tagit. Nu är vi alla här på tidningen
Babbel vaccinerade och vi hoppas alla att slippa bli smittade av det där viruset. Alla är också redo att börja göra papperstidningen igen.
Vi som jobbar på redaktionen är, från vänster på bilden ovan:
Johanna Rönnholm, Adina Nilsson och Christer Svensson.
Utgivningsmånader under 2022 kommer att bli juni, september och december.
						Babbelgänget

Adressettikett
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