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Fourteen falls 
Det spektakulära Fourteen falls ligger strax 

utanför Thika i den centrala delen av Kenya. 

Ett fantastiskt sceneri med fjorton separata 

vattenfall, som dånar ner för de 27 meter 

höga klipporna. Ibland kan man se hur unga 

pojkar dyker från klipporna med livet som in-

sats. Allt för att få pengar av turisterna. Ne-

danför fallen finns gott om flodhästar och där 

finns goda fiskemöjligheter. Mudfish som är 

en typ av mal och Tilapia är vanliga fiskar. 

De fjorton vattenfallen 

Två glada storfiskare Tilapia Mossambica 

Rift valley 
Rift valley, på svenska Det östafrikanska riftsyste-

met, löper hela vägen från Mocambique till Syrien 

och består av stora sänkor och sprickor. Form-

ationerna har tillkommit genom riftbildning på 

grund av att kontinentalplattorna rör sig åt olika 

håll, en process som har hållit på i 35 miljoner år. 

Gravsänkesystemet sträcker sig 5000 km och bred-

den varierar mellan 30 och 100 km. Djurlivet är rikt 

Betande zebror i Rift valley 

Insektsliv och flora 
Förutom den förhatliga malariamyggan finns det 

gott om insekter i Kenya. De vackraste är de 

många fjärilsarterna, som dras till de vackra 

blommorna som avger nektar. De oerhört afri-

kanska biet får man se upp med. Svärmar anfall-

ler ofta ont anande boskap och det förekommer 

Källa:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Östafrikanska_gravsänkesystemet 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Östafrikanska_gravsänkesystemet


Mitt Kenya 

Redan som 7-åring bestämde jag mig för att en 

dag åka till Kenya. När jag var 45 år åkte jag dit 

för första gången och kom under en tioårsperiod 

att åka dit 12 gånger. Det är lätt att bli förälskad i 

landet, folket och den enastående naturen. Den 

mest kända historien om Kenya finns i boken 

Den afrikanska farmen, som senare blev filmen 

Mitt Afrika.  Floran och faunan är enastående 

och man kan tillbringa många dagar i de stora 

naturreservaten. Att ha med en guide är att re-

En flodhäst som vaktar sitt revir  

Jag med guide vid Thomson falls 

Första gången åkte jag på en safari i Masai Mara 

som är ett enormt naturreservat beläget i västra 

Kenya. Där såg jag i stort sett alla de stora djuren. 

Lejon, elefanter, noshörningar, krokodiler, flod-

hästar och massor av flamingos. Fågellivet är ena-

stående och förekomsten av ormar är stor. Jag var 

vid flera tillfällen nära att bli biten och i det höga 

gräset fick man gå försiktigt och varje steg var en 

Befolkning: 47 miljoner invånare. Självständigt från 

England 1963.  Huvudstad: Nairobi med drygt 3 

miljoner invånare, grundades 1899. Officiella språk: 

Kiswahili och engelska. I Kenya finns 42 olika stam-

mar, varav den största stammen är Kikuyu och den 

mest kända är Massajer. 

Afrikas farligaste djur är dock flodhästen. Med sitt 

starka revirtänkande och sin snabbhet på land! Jag 

fiskade en hel del och när det skymde gällde det att 

snabbt förflytta sig från vattnet, innan flodhästarna 

kom upp på land. I samband med båtfärd i små bå-

tar, gällde det att när man såg en flodhäst närma 

sig, ro för glatta livet för att komma så långt bort 

som möjligt! Giraffen kan bli över 5 meter hög och 

bara halsen, upptar nästan halva höjden. De kan 

Giraffen med sin höga hals 

Två mätta geparder som gillar att bli klappade 



Livet i Kenya 
Nairobi 

Nairobi är huvudstaden i Kenya och där kan man 

hitta det mesta. Där bor 3 miljoner invånare. Slum-

men som är den mest fattiga stadsdelen har cirka 

700 000 invånare. Man får vara försiktig med var 

man befinner sig i Nairobi. Det finns massor av 

”streetboys”, föräldralösa gatpojkar som har växt 

upp på gatan. Dessa slår ibland ner och rånar turis-

ter, som av misstag kommit in på deras revir. Prosti-

tutionen är på grund av fattigdomen väldigt ut-

Kenya är ett fattigt land. En stor del av befolkning-

en tjänar inte mer än 2 dollar per dag, vilket är 

cirka 20 kronor i svenska pengar. Stapelvaror är 

majs, matbananer, olika typer av bönor och ris. 

Ugali som är en slags majsgröt, som har konsistens 

som potatismos och Sukumawiki som påminner 

En pulserande gatumiljö i 3-miljonersstaden Nairobi 

Alla äter med händerna 

Är det fest så äter man gärna grillat getkött eller 

Tilapiafisk tillsammans med den kenyanska ölen 

Tusker. Man använder händerna när man äter och 

använder sällan bestick. Gästfriheten är stor och är 

man gäst i huset, så kan det hända att man får fa-

miljens enda sked! Efter maten dricker man Chai, 

Trafiksituationen 

Kenya har vänstertrafik och det bästa är att hyra bil 

med chaufför. De stora vägarna har mycket trafik 

och är ofta tillkorkade, med långa köer som följd. 

Det är en plågsam upplevelse att köa i två timmar – 

för en resa som normalt tar 20 minuter! Vägarna är 

dåliga och man får räkna med stora hål. Trafikolyck-

or är vanliga och dödligheten är stor. Det är djung-

En kenyansk landsväg 

Mikael 



                                     Graffiti 

 
Se ordlista på sida 2. 

 
Graffiti har egentligen funnits genom hela människans historia, men när man använder termen 

graffiti så syftar man oftast på den subkultur som uppstod bland ungdomar i bl.a. Bronx i New 

York i början av 1970-talet. Medlet som används för graffitimålningar är oftast sprayfärg. I 

Bronx så var det utsatta och fattiga ungdomar och unga vuxna som ville synas och uttrycka 

sig genom att måla sin tag i det offentliga rummet, ofta på tunnelbanetåg för att deras namn 

skulle synas i en så stor del av staden som möjligt, mestadels för att imponera på varandra. 

 

Till Sverige kom graffitin i början av 1984 genom dokumentären Style Wars som visades på 

SVT, men även boken Subway Art. Idag är det en etablerad konstform, och många städer har 

lagliga alternativ för graffitimålare, här i Helsingborg så finns det 2 lagliga ställen, Gåsebäck 

Graffpark samt Pixlapiren.  

 

 
Exempel på en graffitimålning i Wildstyle-stil. 

 

I graffitins begynnelse så användes ofta dåliga sprayburkar som inte alls var anpassade för att 

måla konstnärligt med, och det fanns inte heller caps att ändra storlek på strålen med utan folk 

experimenterade med munstycken från parfymflaskor och liknande. De senaste 15-20 åren så 

har det funnits sprayfärg som är speciellt anpassad för graffitimålare, och det finns en uppsjö 

av olika caps och annat material. Den sprayfärg som är anpassad för graffitimålare är oftast 

tjockare så det inte ska rinna så mycket när man målar, samt man kan välja om man vill ha en 

burk med högt eller lågt tryck beroende på om man ska måla pilligt eller täcka stora ytor 

snabbt. Exempel på sprayburksmärken är Montana Cans, MTN, Loop, mm.  

  
Scen ur filmen Style Wars (1983), finns att se i sin helhet på Youtube. 

 



Graffitin växte fram ungefär samtidigt och jämsides med 3 andra subkulturer i 70-talets 

Bronx, dvs. MCing, B-boying samt Djing vilket tillsammans med graffiti ibland kallas för 

Hiphopens 4 element. Det är däremot omtvistat om graffiti ens är en del av Hiphop då de 

tidiga graffitimålarna inte lyssnade på Hiphop då det kom något senare, utan många tillhörde 

andra subkulturer som punk osv. Graffitin klumpades ihop med Hiphop då det kom från 

samma ställe vid ungefär samma tidpunkt, men olika graffitimålare har olika åsikter om det.  

 

Ordlista  

 

Tag – Graffitimålares signatur, alias, kan vara ett riktigt ord eller slumpmässiga bokstäver. 

Cap(s) - Munstycke för att ändra tjocklek på spraystråle, t.ex. Fatcap, Skinny Cap osv. 

Crew – Grupp av graffitimålare som skriver samma signatur, består oftast av 3-4 bokstäver 

B-boying – Ursprungliga namnet på Breakdance. 

MCing – Master of Ceremonies, rappare till Hiphop musik eller support för en DJ 

Wildstyle – Vild stil helt enkelt, bokstäver som är kringelkrokiga och svåra att tyda. 

Throw up – Enklare slarvigare graffitimålning, i färre färger. 

Piece – Graffitimålning 

Tagging – Hatat moment av olaglig graffiti, skriva sin tag överallt utan tillhörande målning. 

Klotter – Utan konstnärlig ambition, t.ex. ’’Pelle var här’’, olaglig graffiti kallas ibland för 

klotter, men allt klotter har inte med graffiti att göra. 

Bajta – Sno eller härma någon annans stil (ej ok) 

Toy – Nybörjare eller dålig graffitimålare 

 
Exempel på Throw up. 

 
Del av Pixlapirens lagliga vägg, ligger på gamla Oslopiren 

 

 

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Graffiti  + egen erfarenhet 

 

                                                                                                                                                                                  Trolle 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Graffiti


Unika människor 

Av: Peter Fryksäter 

Genom ett förverkligande utav 

den nya tidens sätt att arbeta 

med alla sinnen, så skapar vi 

tillsammans ett likvärt mål in-

ombords alla önskningar och 

det stora som nuddar oss med 

inspiration. 

 

Huruvida detta arbete kommunicerar i direkta linjer mellan ord och det som skapar oss känsliga männi-

skor, är en direkt linje mellan alla fantasier och dessa rader som fungerar med ett tvivelaktigt skapande 

fenomen. 

Den som ingår i detta överminne, låter oss vara ett nytt samhällsprojekt att födas med andliga sinnes-

vägar, tillika den nya moderliga rösten i alla eviga tankestrån. 

Lyckas vi med att vara vuxna så kommer ödet att stärka uppkomsten i denna rymdbana runtom denna 

flexibla tankebana. 

Det som avgör denna funktion är ett balanserat flöde i alla rymliga rymder, också nämnt som en ventil i 

detta stora nutida byggande utav fantasier. 

Redo att mötas i denna frekvens och detta gör oss mera frispråkiga att leverera mera kärlek genom en 

vaken läroplan. 

Detta som sker med egen fri vilja, må bra helt enkelt och förenas med minnen till nya nivåer av verklig-

heten. 

Detta stora arbetsunderlag gör också att samhället kan precisera sina önskningar och företa sig ett nyare 

uppdrag i den mera vakna läroplanen, också levande samhällsprospekt i detta arbete som Fontänhuset 

gör mera levande inom oss unika och lika unika människor. 



Hej – Jag heter Josefin 
Jag utbildar mig till undersköterska med inriktning på psykiatri och påbörjade min utbildning för ett år se-

dan. Jag går på Hermods Vård och Omsorgsprogram. Min praktik på Fontänhuset påbörjades den 11 mars 

och varade fyra veckor. Från början visste jag i stort sett ingenting om verksamheten, men blev glatt över-

raskad när jag började praktisera. De två första veckorna jobbade jag i köket och resten av tiden på kon-

toret. 

Jag blev välkomnad med öppna armar och fick snabbt en 

inblick i hur verksamheten fungerar och vilken betydelse 

den har för alla medlemmar. Jag kände mig som en i 

gänget från dag ett och alla skratt, samtal, all kunskap 

och framför allt all värme kommer jag alltid minnas och 

bära med mig.  

Att få vara med och se hur verksamheten fungerar, vad 

ett fontänhus är och vad det betyder för alla medlem-

mar har varit otroligt lärorikt och intressant. Värmen, 

gemenskapen och det engagemang som jag känt och 

mött här under mina fyra veckor kommer jag alltid min-

nas och bära med mig – det behövs på alla arbetsplat-

ser! 

Mina två första veckor i köket 

Jag har alltid känt att jag vill arbeta med männi-

skor, kunna göra skillnad i både smått och stort. 

Jag vill hjälpa andra, stötta, inspirera, motivera 

och sprida glädje till dem som behöver det som 

mest. 

Jag vill säga ett stort tack till alla fantastiska 

människor som jag träffat och lärt känna under 

mina fyra veckor på Fontänhuset. Tack för att ni 

visat mig hur verksamheten fungerar, men fram-

för allt tack för all värme och glädje som jag fått.  

Mina två sista veckor på kontoret 
Josefin Hallqvist 

Jag har tidigare jobbat på en förskola och intres-

set för att jobba med människor har allt funnits 

där. Efter några år inom barnomsorgen kände 

jag att det var dags att börja studera. Jag fick 

upp ögonen för utbildningen till undersköterska, 

med inriktning på psykiatri. 



God mans uppdrag 
Många med psykisk ohälsa har en god man. Det finns delade meningar om hur väl det fungerar, men jag 

vill åskådliggöra hur god mans arbete ska fullgöras enligt det regelverk som finns. Uppdraget som god 

man omfattar tre olika delar. Bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och sörja för 

Bevaka huvudmannens rätt 

Att bevaka huvudmannens rätt kan exempelvis vara att 

ansöka om olika insatser som huvudmannen behöver. Till 

exempel inom LSS, kontakt med Socialtjänsten och ansö-

kan om bostad/gruppboende. Andra insatser kan vara att 

ansöka om bostadstillägg/bidrag och fondmedel, över-

klaga beslut, ansöka om kontaktperson eller annat stöd 

och i övrigt företräda huvudmannens rätt gentemot 

andra.  

God man eller förvaltare 

En god man eller förvaltare har nästan samma arbets-

uppgifter, men deras befogenheter och ansvar skiljer sig 

åt. En god man utses på frivillig basis och huvudmannen 

behåller sin rättshandlingsförmåga, medan förvaltarskap 

däremot är en tvångsåtgärd. Det innebär att en förval-

tare kan utses utan huvudmannens samtycke. En förval-

tare utses om en person är oförmögen att ta hand om sig 

själv eller sin egendom. Både god man och förvaltare 

utses av tingsrätten. 

Förvalta huvudmannens egendom 

Detta innebär att sköta huvudmannens ekonomi, att ta 

hand om inkomster, pension och bostadstillägg/bidrag. 

Lämna fickpengar och förvalta kapital, fastigheter, värde-

handlingar och liknande. Den enskildes medel ska i görlig-

aste mån användas för uppehälle, utbildning och nytta i 

övrigt. De medel som inte används för ovan nämnda ska 

placeras på ett säkert sätt, med så bra avkastning som 

möjligt. 

Sörja för huvudmannens person 

I uppgiften kan till exempel ingå att underrätta sig och hålla 

sig informerad om huvudmannens personliga förhållanden, 

att se på möjligheterna till LSS-insatser som behövs, och att 

sköta kontakter med sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksam-

het, försäkringskassa och dylikt. Den Gode mannen ska också 

främja huvudmannens behov av sociala kontakter, fritids-

verksamhet och rekreation, samt ha en regelbunden kontakt 

med huvudmannen. Se till att huvudmannen har god livskva-

litet, god omvårdnad och bra boende. 

www.uppsala.se/Stod-och-omsorg 

https://godman.se/uppdragets-tre-hornstenar                   Mikael 

http://www.uppsala.se/Stod-och-omsorg
https://godman.se/uppdragets-tre-hornstenar


Funktionell träning med Rouger 

På onsdagar mellan  kl. 14-15 har vi gemensam träning på tredje våningen, tillsammans med 

Rouger, personlig tränare på Friskis & Svettis i Helsingborg. Vi använder pilatesbollar och 

kvastskaft för att bygga upp en bättre balans och hållning. Dessutom kommer vi att använda 1kg 

och 2kg hantlar, samt foamrollers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Av: Alice 



Molntjänster 

 

När man vill lagra data utanför den egna datorn kan man lagra det i så kallade moln. Molntjänster innebär 

att man lagrar data på något företags server istället för att lagra den på den lokala datorn. En server är en 

dator som tillhandahåller någon typ av tjänst. Tillexempel kan en e-postserver tillhandahålla e-post. Att 

lagra info på servrar innebär att man lagrar den på företagets hårddisk.  

Det finns flera molntjänster att välja mellan. 

Några exempel är Googles molntjänst Google 

Drive, Dropbox, Microsofts Onedrive, en Nya 

Zeeländsk tjänst kallad Mega, Apples iCloud och 

en svensk molntjänst kallad Degoo.  

Hur mycket lagringsutrymme man får varierar. 

Det är också beroende på om man vill betala el-

ler använda gratistjänster. Den som betalar får i 

regel mer lagringsutrymme, men ofta finns det 

även gratistjänster där man får en viss del lag-

ringsutrymme. På exempelvis Degoo får man 

hela 100 gb gratis. Molntjänster kan användas till exempelvis säkerhetskopiering av viktig data. 

För att komma åt sin data man lagrat på molnet kan man logga in på företagets sida eller så kan man i 

vissa fall få filerna i molnet att dyka upp på den egna hårddisken. Exempelvis har Windows 10 en mapp 

som heter Onedrive på datorn.  

Det man behöver göra för att komma igång är att skapa ett konto, exempelvis ett Microsoft konto för att 

börja använda Onedrive. Sedan kan man bara klippa ut eller kopiera filerna man vill lagra på molnet och 

därefter klistra in dem i Onedrive mappen.  

 

 



 

 

Det finns både för och nackdelar med molntjänster. En fördel är att man kommer åt infon oavsett vilken 

dator, surfplatta eller mobil man använder.  

En annan fördel är att 

filerna inte ligger och 

tar plats på den egna 

hårddisken.  

 

En nackdel är att det är 

oklart vem som har 

rätt till innehållet, är 

det den som lägger 

upp materialet eller är 

det företaget på vars 

server infon ligger.  

 

 

En annan nackdel är 

att säkerheten inte kan 

garanteras utan om 

någon hackar sig in på 

servern kan de komma 

åt innehållet. En del 

innehåll kan dock vara 

krypterat vilket gör det 

säkrare. Molntjänster 

blir mer och mer popu-

lära.  

 

En annan fördel med att skapa exempelvis ett Microsoftkonto är att man får tillgång till en något mer 

minimalistisk version av Microsoft Office.  

För att få tillgång till detta behöver man surfa in på Microsofts sida och sedan logga in där. När man se-

dan skriver något i exempelvis Word Online sparas detta automatiskt till Onedrive.   

Henrik Telemo 



Prova Sudoku... 

sudukun tagna från puzzles.ca 



Kai Ausfelt 

Barbro Abrahamsson 

Elisabeth Bergqvist Högström 

Ulf Bergqvist 

Lennart Hansson 

Eva Ingers 

Anders Kristiansson 

Gunilla & Wåge-Lennemark 

Gert Leonardsson 

Lisbeth Lindell  

Mats Löf  

Margit Wittander  

Johnny Karlsson 

 

STÖDMEDLEMMAR 

 

Berit Lund-Andersen 

Bo Lundmark 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Birgit Haynes Andersen 

Marika Tikka-Paulsson 

Björn Tufvesson Alm                           

Maria Ward 

Eva Magnusson 

Per Boije 

 

Stöd gärna vår verksamhet genom att bli stödmedlem  

och få våran tidning 
 

Privatperson 200:- 
 

Företag 1000:- 
 

Beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5853-5584 

Monika Jacobsson 



Ett stort tack till våra sponsorer! 

Ett stort tack till våra bidragsgivare! 

S:t Johanneslogen S:t Andreaslogen 

Helsingborg 


