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Äntligen Jul..!! ...Eller…?
Överallt på stadens gator...och köpcenter… glimrar julbelysning och juldekorationer. Julruschen är i full gång…
Saffransbullar och glöggdofter sprider sig lite överallt, vissa
älskar jul andra hatar den. I detta fullspäckade julnummer

Selma News

kan du läsa om vilka som är de
bästa julfilmerna och olika julberättelser skrivna av våra reportrar. För er som inte älskar julen
finns artiklar om Kampfiskar, elbilar, skägg och du får också
läsa historien om hur Tupperware
kom till…ta en bulle och en
kopp av något och...börja läs.

Teckning av Sunny Manto

Tupperware
Historia
Märket Tupperware registrerades av Earl Tupper i USA år
1946. 1938 var hans Tupperware Plastics Company den första
som använde polyeten i hushållsvaror. På slutet av 1940-talet
började man med direktförsäljning. På ett så kallat homeparty kunde kunderna få demonstration av produkterna och
själv prova dem. Detta visade sig ge bra resultat och bra försäljningssiffror.

Earl Tupper

Tupperware kom till Europa 1960 när Mila Pond anordnade
ett Tupperwareparty i Weybridge, England, och därefter till
resten av Europa. Tupperware säljs nu i nästan 100 länder. De
största marknaderna för Tupperware är:
1. Tyskland 2. USA 3. Mexiko 4. Frankrike 5. Australien.
Efter en nedgång i försäljningen på 90-talet har sortimentet
förnyats och utökats för att passa en yngre målgrupp. Bland
annat finns numera redskap i rostfritt stål i sortimentet.

Företagsstruktur
En Tupperwaredemonstration organiseras av en konsulent hemma (eller
ibland på en arbetsplats) hos en värd som bjuder in vänner och grannar för
en demonstration. En värd belönas med en “Tackgåva” samt eventuellt ytterligare gratisprodukter baserat på försäljningen av deras demonstration.
Något köptvång finns dock inte.
I de flesta länder är Tupperware organiserade i en MLM-struktur (Multi-level
marketing) med säljarna (konsulenterna) i botten, teamledare steget ovanför, och distributörer i toppen. Skillnaden gentemot andra MLM-företag är
att teamledare på högre nivåer måste få en inbjudan av företaget innan de
kan bli distributörer, då antalet distributörer är begränsat och kontrolleras av
företaget.

En artikel av Antoine Humblot Holm

Jonas bästa julfilmer
Den animerade dockfilmen Nightmare Before Christmas (1993) är gjord av Henry
Selick och handlar om figuren Jack Skellington som upptäcker Julstaden och bestämmer sig för att kidnappa tomten.

Spökenas hämnd (1988) är en film med
Bill Murray som är baserad på en bok av
Charles Dickens som heter En Julsaga
(A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost – Story of Christmas). Filmen
handlar om en person som heter Ebenezer Scrooge som får besök av tre
andar natten till julafton.
National lampoons Christmas Vacation (1989)
handlar om en familj som samlar hela släkten
hemma hos sig under julen, i en av rollerna ser
man skådespelaren Chevy Chase.

Svarte Orm firar Jul är en engelsk film om
den lömske Blackadder (svarte orm) som
försöker lura några personer på pengar
genom att säga att han har en tidsmaskin, i
några av rollerna finns Tony Robinson och
Rowan Atkinson.
Gremlins (1984) är en film av Joe
Dante som handlar om Billy som får
en mogwai i julklapp och de enda
skötselråden är mata den inte efter
midnatt, utsett den inte för solljus
och blöt inte ner den. I några av rollerna finns Corey Feldman och Judge
Reinhold.

Grinchen årets julfilm på bio!
I år kommer det ut en ny animerad film från produktionsbolaget Illumination som är regisserad av Yarrow Cheney och Scott Mosier. Den handlar
om figuren Grinchen som hatar julen.
Grinchen bor på berget Mt Krumpet ovanför staden Vemdalen vars befolkning med sin julglädje irriterar honom så mycket att han bestämer sig för
att stjäla julen. I några av rollerna hittar man Benedict Cumberbatch, Pharell Williams, Angela Lansbury, Kenan Thompson och Rashida Jones.

Filmen är baserad på en barnbok från 1957 skriven av Dr. Seuss
(Theodor Seuss Geisel) som hade titeln How the Grinch Stole
Christmas.

En artikel av Jonas Eriksson

Det var en gång en pojke som hette Rupert som brukade vara ute och åka båt med sin familj på somrarna, men ett år fick de idén att åka ut med sin båt på vintern istället. När de rest i några dagar såg de en ö
mitt framför dem, Ruperts pappa tittade på sjökortet och såg att det var Julön de hade framför sig, då sa
Rupert att han kunde tänka sig att ta deras båt iland och se hur det såg ut innan de andra kom iland.
Lite senare när Rupert närmade sig ön såg han någonting rött och vitt som rörde sig inne bland träden
nere vid vattenbrynet. Han åkte fram till stranden och gick iland och in ibland de snötäckta träden för att
se var det var för någonting. Under tiden som han gick inne bland träden så började det skymma och månen gick upp och stjärnorna började lysa på himlen, så han gick tillbaks till båten och hämtade överlevnadsväskan som de alltid hade i båten och satte upp tältet en bit upp på stranden så att högvattnet inte
skulle nå han under natten och morgonen, när han sovit en stund vaknade han helt plötsligt av att han
hörde någonting utanför, han öppnade dragkedjan till tältet och såg då en stor lägereld som brann en bit
ifrån tältet och runt elden såg han en nisse dansa en konstig dans som han aldrig sett förut. Rupert smög
närmare och försökte samla mod till sig för att fråga nissen vad det var för slags dans han dansade. Helt
plötsligt avstannade dansen, nissen hade upptäckt honom men av någon anledning blev han inte rädd
utan gick istället fram till nissen och frågade vad det var för någon dans han dansade. Han sa då att det
var en dans där man dansade in julen. Nissen presenterade sig som Melchior och att han hade sett i stjärnorna att han skulle komma till ön. Rupert frågade Melchior var han bodde på ön, Melchior svarade att
han bodde på den högsta kullen och längst in i den största grottan på hela ön, Han frågade då om han
kunde få göra ett besök i hans grotta och Melchior svarade att det kunde han väl få göra.
Under tiden på båten undrade de andra var han tagit vägen och Ruperts syster Adventa frågade Julius
om de inte skulle åka iland och leta efter Rupert men nu var det så sent att de bestämde att vänta till
nästa morgon innan de åkte och letade efter honom.
På morgonen efter att de ätit en frukost som bestod av risgrynsgröt, pepparkakor och kakao så satte de
sig i sin gummibåt och började de ta sig in till ön.
Samtidigt hade Rupert och Melchior kommit fram till Melchiors grotta, när de stod utanför öppningen sa
han till Rupert att han var tvungen att hålla för öronen när han sa det hemliga lösenordet till grottan. Rupert satte händerna för öronen och Melchior sade stjärna öppna dig och det började mullra i berget och
en öppning uppenbarade sig. De gick in i grottan och där fanns julklappar, smällkarameller och pepparkakor så långt ögat kunde nå.

Lite senare så hade de andra tagit sig iland på samma strand som Rupert kommit iland på dagen innan,
de fortsatte upp mellan träden för att leta upp Rupert men helt plötsligt hoppade en konstig figur fram
mellan träden, då frågade pappan Julius vem han var?
Figuren svarade att hans namn var Caspar och att han var en nisse och att han jobbade för tomten. Adventa frågade om han sett någon komma i en båt dagen innan, han svarade att det hade han inte gjort
men han hade sett någon okänd i skogen tillsammans med nissen Melchior.
Under tiden som de stod och pratade så började det snöa kraftigt samtidigt som en stark vind kom in från
havet. Caspar sa att de var tvungna att fortsätta så snabbt som de kunde annars skulle de fastna i den
starka vinden och vara tvungna att vänta ut ovädret, så de snabbade sig att göra sig iordning och fortsatte
sin vandring inåt land ledda av Caspar, undertiden som de vandrade vidare gick Julius fram till Caspar för
att försöka ta reda på var de var på väg någonstans, han svarade att de var på väg till en grotta som låg
inne i djungeln.

Samtidigt gick Melchior och Rupert runt i grottan och tittade på allt som låg där, efter ett tag sade
Melchior att de var tvungna att gå där ifrån annars skulle han drabbas av grottans förbannelse, vad är
grottans förbannelse frågade Rupert? Melchior svarade att det var när man hade varit i grottan så länge
att man bara ville ha pepparkakor, då får vi ta och skynda oss ur grottan då så vi inte drabbas av den sade
Rupert.
De gick ut ur grottan och för en sekund råkade Rupert se ner på stigen som gick uppför kullen, mina vänner är på väg uppför kullen mot grottan ropade han till Melchior som gick fram till Rupert och lutade sig
ut över kanten för att se ner på de som stod nedanför, men när Melchior skulle se på dem var de borta.
De sprang nedför kullen för att se vad som hänt men de såg inte ett enda spår efter dem.
Anledningen till att de inte var kvar där var att en snöleopard hade dykt upp direkt efter att Rupert gått
ifrån kanten så de hade varit tvungna att springa iväg och gömma sig. Caspar, Adventa och Julius satt
stilla under några grenar för att snöleoparden inte skulle hitta dem. Caspar såg runt omkring och när han
råkade titta uppåt så fick han syn på grottan, han sa tyst till de andra att de kunde ta och röra sig upp till
grottan och gömma sig där istället, så de började sin vandring uppför kullen till grottan.

Under tiden gick Melchior och Rupert runt och letade efter något
tecken på vad som kunde ha hänt och helt plötsligt fick Rupert
syn på ett spår i snön. Han frågade Melchior om han visste vad
det var för slags fotspår, han tittade på dem och sade sedan att
det var snöleoparden på ön som varit framme. Snöleoparden brukade vara ganska snäll men han kunde också vara väldigt elak.
När de letat en stund och inte hittat dem så bestämde de att de
skulle gå tillbaks upp till grottan för att ta sig igenom natten där.
Nästan exakt efter att de gått in i grottan så upptäckte de de
andra, vad gör ni här sa Rupert vi fick fly in hit efter att vi jagats av
en snöleopard svarade Adventa, den här platsen har en förbannelse över sig som innebär att man inte kan sluta äta pepparkakor
sade Rupert och hel plötsligt började Julius trycka i sig pepparkakor, se nu vad som hände sade Melchior, den enda som kan bryta
förbannelsen är tomten Tom Ten.

Varifrån kommer han sa Adventa undrande? vi vet inte riktigt sade Mechior men vi tror att han kommer
från Ryssland för han har alltid röda kläder på sig. Varför är du så trumpen Julius det är nog bara falska
nyheter Tom Ten skulle aldrig komma ifrån Ryssland och om han gjorde det så borde han ha raketer på
sin släde och en hammare och skära för att få ur släden ur isen om den skulle fastna.

Adventa och Julius gick med på att träffa Tom Ten och en stund senare stod de framför en person som
liknade Melchior och Caspar men var mycket större och satt på en tron i en sal som var upplyst av brinnande ljusstakar som skapade långa skuggor längs väggarna, vilka är ni och vad gör ni här frågade den
stora figuren som satt på tronen, vi är bara några som har kommit hit med vår båt och vars vän har drabbats av en förbannelse där man inte kan sluta äta pepparkakor sade Adventa, Rupert berättade hela
historien från början till slut, efter att han hört historien om hur de hamnat där och hur han drabbats av
förbannelsen så sa han att det enda sättet för han att bli fri från den var att dansa polka för sedan brista
ut i ett gapskratt. Julius gjorde som han sade och började dansa i en hiskelig fart, helt plötsligt så började
tomten gapskratta, vad är det som är så roligt frågade Julius då sade Tom Ten att det hade räckt att be
honom om att ta bort förbannelsen så hade han gjort det, han sade bara så för att skoja, Julius svarade
direkt det var ju jätteroligt det får vi göra om tycker jag men kan du vara snäll och befria mig från förbannelsen nu, okej då sade tomten och sade Juluspepparkakus och helt plötsligt var han inte sugen på pepparkakor längre.
En stund senare när de var tvungna att gå så gav Tom Ten dem två slädar som de kunde åka ner till
stranden med, det är den nya modellen Snower 2000 sade han det senaste inom julslädar. De tackade för
slädarna och satte sig på dem för att åka ner till stranden, när de satt sig på sätena såg man bara två
stycken blixtrar som for fram över marken genom skogen och ner till en stor äng
Nere vid stranden stötte de på en bekant skepnad det var snöleoparden som hade jagat in dem mellan
träden, om du fortsätter jaga oss så här så får du inga julklappar i jul sade Adventa till snöleoparden och
då såg han mycket snällare ut i ögonen, nu tror jag du bara gör så för att du skall hamna på tomtens lista
och få julklappar sade Julius med ett leende innan han och de andra tog småbåtarna ut till båten igen.
Lite senare när de satt inne i båten och tog igen sig efter händelserna på ön hörde de någonting utanför
som lät som bjällror, alla sprang ut och tittade sig omkring och uppe vid månen kom Tom Ten nerfarande
flygande i sin släde ropande God Jul på er allisammans innan han fortsatte vidare för att dela ut julklappar världen över.

Drömmen om en vit jul

Foto: SELMA MEDIA

”Hejsan och mycket välkomna till mina äventyr igen. Jag
heter den maskerade rosen och det börjar lackas mot jul
förstår ni. Idag ska vi faktiskt åka till Nordpolen för att
rädda Jultomten och jag hoppas att det blir en fröjdefull
jul för mina söta hjältinnor. Alla 5 är med idag. Det vill
säga: Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter och Sailor Venus. Kan vi fixa det här? Zoisite har kidnappat tomten. Jag kommer redan nu i julstämning….”
Berättarröst: Våran onde ärkefiende Zoisite han hatar julen. Och han tänker förstöra tomtens julverkstad
på Nordpolen!
Zoisite: Jag tänker kidnappa tomten och det blir ingen julafton i år!
Nu har vi anlänt till Nordpolen och vi ska besöka just tomtens julverkstad.
Martin: Jag undrar, vad önskar ni i julklapp, tjejer?

Annie: Ja, jag önskar världens största staty med dig, alltså maskerade rosen.
Ami: Ja, jag önskar mig en ny förvandligsstav!
Rei: Ja, jag önskar mig en ny kimono!
Makoto: Ja, jag önskar mig en ny klänning!
Arianne: Ja, jag önskar mig en ny kokbok med massor av sushirätter.
Martin: OK, lite olika julklappar. Men du är gullig, Annie. Världens största staty med den maskerade rosen. Jag hoppas att tomten fixar detta.
Annie: Ja, det hoppas jag. Jag älskar julen!

Nu är vi bara några meter kvar till tomteverkstaden. Men vi såg att tomteverkstaden är totalförstört.
Annie: Nämen, vad har hänt? Min staty! (Gråter)
Martin: Jag vet inte vad som har hänt. Titta!
Vi fick syn på tomtens släde med sina renar. Det är Zoisite som har kidnappat tomten!
Arianne: Det är Zoisite, han har kidnappat tomten!
Ami: Nu blir ingen riktig julafton!
Martin: Lugn tjejer, vi ska rädda julen och tomten naturligtvis. Förvandla er!

Martin: Ja, gör det NU!

Annie: OK, månprisma, förvandla mig!
Ami: Merkuriuskraft, Rei: Marskraft, Makoto: Jupiterkraft, Arianne: Venuskraft
Alla: förvandla oss!
Zoisite: Nu har jag kidnappat tomten! Nu blir det ingen jul för många barn!
Rosen: Hallå där, Grinchen! Du måste släppa tomten fri, annars blir det ingen jul. För mina hjältinnor
älskar julen, eller hur?
Moon: Du har rätt! Jag slåss mot det onda och för kärlekens skull. Jag är Sailor Moon.
Mercury: Du ska INTE förstöra julen för oss. Jag är den kloka Sailor Mercury.
Mars: Jag blir riktigt rasande, du ska dö, ditt dumma monster! Jag är Sailor Mars.
Jupiter: Och du har förstört barnens önskelistor också! Så får du inte göra! Jag är Sailor Jupiter.
Venus: Och julen är kärlekens högtid. Jag är Sailor Venus och vi kommer att straffa dig i månens namn!
Zoisite: Jag tror att ni har hamnat helt fel! Vakter, släpp snöbollarna!
Det regnar massa snöbollar på oss.
Mars: Ingen fara, hot stuff coming up. Eldsjäl!
Attacken träffade snöbollarna och vakterna.
Rosen: Jag ska rädda tomten!
Moon: Men, det kan vara farligt, rosen! Gör inte det!
Rosen: Jo, jag måste älskling!
Jag lånade en ny tomtesläde och det var slut på bensin.
Rosen: Typiskt, men den här rosensaften gör nog susen!
Jag drack lite grann och hällde resten i släden och nu är den fulltankad.
Rosen: Nu får du släppa tomten!
Zoisite: Aldrig i livet, jag hatar julen!
Rosen: Känn på det här! (Jag skjuter rosengift och det lyckades.)
Rosen: Tjejer, attack!
Mercury: Bubbelspray!
Mars: Eldsjäl!
Jupiter: Blixt och dunder!
Venus: Venusstråleattack!
Moon: Månlägning, verkställ!
Attackerna träffade släden och Zoisite och tomten ramlade ner. Jag lyckades fånga tomten i tid. Men
Zoisite hamnade i isvattnet.

Zoisite: Nästa gång så tar jag er, på riktigt! Nästa gång!
Tomten: Tack så mycket, maskerade rosen! Men hur ska jag dela ut julklapparna i år? Min verkstad är
förstörd.
Rosen: Jag vet, jag fixar det här på stört. (Jag tar min rosenstav och lyckades återuppbygga det hela).
Tomten: Nämen, nu är min verkstad lagad igen! Ho ho ho! Tack så mycket, mina vänner!
Moon: Åh, min älskade ros! Jag älskar dig.
Jupiter: Vi kan inte leva utan dig, din söta julros.
Rosen: Förresten, jag står under en mistel. Då ska man enligt traditionen att kyssas.
Venus: Oh, vad romantiskt! Vi älskar dig. (Kramar och pussar)
Rosen: Nu kan julfesten börja!
Tomten: Förresten, här ska ni få en julklapp ifrån mig. Och dessutom får ni också följa med mig och dela
ut julklapparna senare ikväll. God jul!
Rosen: Men jag, får inte jag någon julklapp?
Tomten: Jo, det är klart att du ska få. Här!
Rosen: Tack så mycket, kära tomten!
Vi öppnade våra julklappar och jag fick en ny hatt.
Rosen: Nämen, det är sådan hatt jag har önskat! Tack!
Och de andra hjältinnorna fick också deras önskeklappar de har önskat.
Moon: Nämen jag fick världens största staty med dig, rosen! Jag älskar dig! (Pussar)
Mercury: Nämen jag fick en ny förvandligsstav! Precis vad jag hade önskat! Tack! (Pussar)
Mars: Nämen jag fick en ny kimono! Jättefint! Tack så mycket! (Pussar)
Jupiter: Nämen jag fick en ny klänning! Åh vackert! Tack tomten! (Pussar)
Venus: Nämen jag fick en ny kokbok ändå! Tack älskling! (Pussar)
Efteråt blev det julbord för hela slanten och vi fick åka med tomten och dela ut julklappar till snälla
barn. Och vi fick sova i nissarnas säng. Det var allt ifrån det här avsnittet. Tack för idag mina vänner! Hej
då och God jul!

Mysigt tips i vintermörkret!
Du har väl inte missat att gå in på vår youtubekanal och
lyssna på radioföljetongen ”Maskerade Rosens nya ävenyr” som är skapad av vår fantastiske berättare Kim Westman. Du kan se fram emot tre nya avsnitt i veckan.
Skriv in Selma Media: Backa Kulturhus i sökrutan på
youtube för att komma till vår kanal eller följ länken
https://www.youtube.com/user/itmgruppan/
Mycket nöje!

Hur firar man jul i forna Jugoslavien
Har du någonsin undrat hur man firar jul på andra ställen i världen? Idag ska vi berätta lite om hur man firar i det forna Jugoslavien:
Man öppnar julklappar på nyårsafton om man är muslim och
tillhör man en ortodox familj så firar man jul den 7:e januari.
Resten öppnar sina klappar på juldagen. På julbordet har man
inte julmust och glögg och sådant som vi tycker är vanligt här i
Sverige, utan man har Burek (ett köttfyllt bröd) eller så grillar
man ett får eller svin. Man bakar också bröd och gör sallad. På
julafton går man till kyrkan eller så är man hemma med familj
och vänner.

Burek

En artikel av Kemo Tropoja-Papic

Ur olika synvinklar och perspektiv
Synpunkter, fakta, historia om miljön, föroreningar, trafik, energi
och ekonomi.

En artikel av Juha Väänänen
*Energisparande-tips
Att stänga av en elektrisk apparat sparar någon energi, men alltid är det dock
inte så mycket sparad energi, om det är vinter och du har direktverkande el.
Om man tänker klokt: apparaten när den är påslagen, utvecklar ju också värmeenergi, som kan hjälpa till att värma upp bostaden, värmeelementen behöver då inte värma så mycket. Det gäller inte bara att ha fönster stängda, för
att det inte ska bli kallt (och höga uppvärmningskostnader), även gardinerna
och persiennerna får vara stängda, för genom fönstret kan också passera en
del infrarött ljus (kyla kan även komma in genom fönsterglaset). Mer fakta
kan finnas på http://www.sverigesenergi.se/privat
*Energihistoria
Elektriciteten ”uppfanns” i slutet av 1800-talet (började få större användningsområden). Men redan 1750 började man göra försök med att överföra

elektroniska meddelanden (som då fungerade med batterier). När elektromagnetismen upptäcktes på 1830-talet så blev telegraferingen ”lättare”. Man
utvecklade morse-alfabetet och elektromagneter kunde användas som
”indikatorer” och elgeneratorer för strömförsörjning.
Även på 1800-talet och tidigare kunde t.ex. hästspillning vara någon form av
ett miljöproblem. Mänskligheten har blivit mer medveten om miljön och uppfinner och försöker tillverka miljövänligare medel. Ångmaskinen uppfanns reBildtext
som beskriver bilden.

dan på 1600-talet (och även före det kände man till möjligheten att få ångan
att utföra mekaniskt arbete), men det ”användes” inte så mycket jämfört med
idag.
*Flyguppvisningar
Snabba flygplan slukar ganska stora mängder bränsle – och bullrar ganska
mycket, mest på de låga frekvenserna djupt till infrarött (som hörs även på
stora avstånd). Ljud under 20 Hz kan man inte höra och kallas infraljud. Men
man kan dock känna dessa ljud som vibrationer om tillräckligt starka. Och
långvariga infraljud kan orsaka vissa besvär som t.ex. huvudvärk, yrsel, möjligen även tinnitus.

*Därför är bensinbilar så vanliga
Fast bensinen är dyr, och förorenar miljön. Vår miljö förorenas till stor del av bilarnas avgaser.
Men, den är också så lätt att hantera, därför är just bensinbilar så vanliga. Miljövänligare är gasdrivna och metanoldrivna bilar, särskilt elbilar, som börjar komma alltfler. Även i Göteborg går
några naturgasbussar och -taxibilar, och vissa företag har även några elbilar – särskilt taxibilar
kan duga bra till att vara eldrivna. Det sägs ofta att i framtiden kommer bilarna att gå med
elektricitet och associeras med något modernt, men elbilar är inte ett så nytt fenomenen. Även i
början har det funnits elbilar när det t.ex. varit ”oljekris” och bensinmotorerna inte så
”moderniserade”.
Nackdelen med elbilar jämfört med bensinbilar är att de är dyrare, har kortare räckvidd, och tar

tid att ladda batteriet. NiCD-batterier var miljöfarliga, lyckligtvis ersattes de av NiMH-batterier,
som hade ungefär två gånger högre kapacitet, ingen minneseffekt, behöver ej laddas ur före
uppladdning. Teknikens utveckling medför billigare batterier, högre kapacitet, kortare uppladdningstid, nedbrytningsmaterial och miljövänligare material, och bättre alt. Till engångsbatterier.
Så man får gärna lägga pengar på ”energieffektivitet”, fast kanske den ekonomiska vinsten inte
blir så bra, men om miljövinsten blir bra i alla fall.
Taxibilar skulle vara lättast att anpassa till eldrift. De ”används” nästan hela dagen, så den återbetalar sig snabbt tillbaka. ”Bilpoolen” kan bestå både el- och bensinbilar, elbilar kan prioriteras
före bensinbilar. Och så blir elbilarna i drift nästan dygnet runt, medan bensinbilar (också) körs
just då när efterfrågan är stor. Taxiföraren måste ta en paus emellanåt, och under pausen kan

batteriet laddas, och även då när den står och väntar på taxistation. Främst lokaltaxin, så att man
inte behöver gå till laddningsstationen med kunder i taxin. Man kan faktiskt ofta se ”miljötaxi”,
som drivs av miljövänliga bränslen. Och de skulle gärna få satsa gärna på fler gas-, metanol, eloch solbilar, då när det går bra att ”anpassa”. Och alla spårvagnar och tåg bör ha motorbromsar,
som producerar nytt ström när man bromsar.
Även motionscykel, där man kan träna sin kondition, och som innehåller en dator. Detta borde
vara en ”självklarhet” att denna cykeldator drivs av dynamo (som också hjälper till att bromsa)
och inte av några miljöfarliga och dyra batterier. Du slipper också besväret med att byta och
köpa batterier, och oroa när batterierna tar slut. På Experimentum fanns en sådan cykel som
producerade elektricitet när man trampade på, som drev några strålkastarljus på cykeln.

Fortsättning följer på nästa sida

*Elbilen kan bli farligt tyst
Elbilar, elmopeder och elmotorcyklar bullrar inte så mycket heller, vilket kan vara bra när de inte stör
omgivningen. Men tyvärr är detta ganska dåligt ur säkerhetssynpunkt. Man hör och upptäcker dem inte
så lätt, t.ex. om de kommer bakifrån. Och, motorljud kan också vara bra ”musik” för vissa sociala personer t.ex. raggare, (över)aktiva, med bilar som specialintresse, och avgas luktar gott. Så att biltillverkare
börjat även designa bilar även efter ljud. Men, även elmotor ljuder bra också.
Maglev-tåget är teoretiskt helt tyst. Lite ljud får det helst vara, för att man även skall uppleva med öronen att man verkligen reser, för att blinda personer skall veta att tåget går, och, för att överrösta medpassagerarnas ”oväsen”. Så brukar man dekorera både för syn-, hörsel-, lukt., känsel- och smaksinnet.

*Kommunikationssystemet i taxibilar
Datorn dirigerar taxi-trafiken. Modern datateknik kan även effektivisera taxi-organisationen. Vid
taxizoner kan man se en stolpe med telefon (650 000 Taxi Göteborg). Förr i tiden när det inte fanns
radiotelefoni så ringde kunden till den telefonen och taxiföraren gick ut för att svara och tog emot
beställningen. Idag behövs de inte när telefonen finns inne i taxibilar också. Det kan dock fortfarande hända att de ”ytter-telefonerna” ringer. Men endast Taxi Göteborg får lov att svara, de har
luren med sig i bilen och pluggar den i telefonerna när de svarar. Det kan hända att, när det ringer
och det endast står taxibilar från andra bolag, och utomstående som inte vet att endast Taxi Göteborg får svara, så kan de reagera och börja skälla på taxichaufförer att de är lata och bara står och
sover där, när de inte svarar på telefonen.

Skägg kallas det hår som växer på en människas haka, hals och kinder.
Genom historien har manliga bärare av skägg tillskrivits egenskaper
som vishet, virilitet och hög status, men även brist på renlighet och elegans eller att bäraren har en lite kufisk och excentrisk läggning. Skäggväxt förekommer även bland kvinnor, men då oftast inte i lika hög
grad som hos män, men det finns undantag från regeln
En del religioner (till exempel islam, sikhism och judendom) påbjuder
sina manliga anhängare att bära skägg. Skägg förknippas också med
väsen i folktron, som dvärgar och tomtar. Skägg förekommer i talesätt
som "tala ur skägget", "jämnt skägg", "ät ägg, så får du skägg" och
"sitta med skägget i brevlådan".
Skägg anses vara en sekundär könskarakteristiska och är starkt förknippat med manlighet. En undersökning visade att kvinnor bättre tycker
om män med helskägg än om slätrakade män. Kvinnorna enligt
denna studie ansåg att skäggiga män generellt sett sågs som mer sympatiska och sexigare. Detta resultat kunde förklaras dels genom att
männens ansiktsdrag doldes av skägget vilket gjorde att de tillskrevs
mer subjektiva egenskaper, men även studiens urval av kvinnor.

En artikel av Antoine Humblot Holm

Fattigdom

Folk som bor i Sverige kan ofta klaga på småsaker som att ens mobil inte fungerar eller
att det serveras en maträtt som man inte alls tycker om. Men det finns så mycket värre
saker i andra länder och världsdelar som i Afrika och Asien, barn dör av svält, folk får
inte vatten så dem blir uttorkade, vissa sover ute på gatan och har inget hem.
Det finns många organisationer som hjälper och stödjer barn, ungdomar och vuxna
som inte får i sig tillräckligt med näring och vätska och även personer som är med om
traumatiska händelser som krig och föräldrar som låter sina barn ha sex med vuxna för
att få pengar till mat, kläder, vätska och mycket mer.
Vad kan man göra åt det här problemet?
Det finns personer som väljer att skicka
pengar till organisationer som till exempel
rädda barnen, andra skänker kläder till
stadsmissionen och vissa åker ner till byar
med fattigdom och ger dem allt dem behöver, som mat, kläder, rent vatten och
utbildning.
Jag brukar säga att en kan inte hjälpa
alla men alla kan hjälpa en. Så när ni klagar på småsaker som att mobilen inte
funkar så finns det folk som inte ens har
tak över huvudet, när ni säger att ni tycker att en maträtt är äcklig så finns det
barn som svälter och skulle bråka om den
tallriken med mat.

Jag har en stor dröm om jag skulle vinna eller tjäna en riktigt stor summa pengar så skulle
jag åkt ner till olika byar i Afrika och Asien och ha med en stor lastbil med mat, vätska,
kläder och bygg material för att bygga bra och säkra hem. Även om jag vet att det inte
är så stor chans att jag skulle kunna göra det så har jag alltid drömmen att kanske en få
göra det.
Man lever på hoppet, och vill man göra skillnad så får man sätta igång nu innan fler
barn dör av uttorkning och näringsbrist. Börja med att uppskatta det ni har, var glada att
ni har det viktigaste som är tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen.
Var glada att ni har sjukvård och familj och vänner som kan stötta dig igenom det jobbiga, för det finns personer som inte har nåt av det.
Gör skillnad och börja uppskatta det ni har.

Artikel skriven av Hassna Arvidsson

JULKLAPPSTIPS
Det finns en mängd olika hjälporganisationer, exempel på detta är
UNICEF, Rädda Barnen, Vilostrada foundation, Röda korset, Läkare utan
gränser, Bombali Health development. På många av dessa organsiationers hemsidor kan man donera eller köpa gåvåbevis istället för vanliga julklappar till sina nära och kära och på så sätt bidra.

Selma medias redaktion har tittat
närmre på Bombali Health developments Almanacka 2019 och
det får bli vår julklappstips i år!
Denna almanacka bygger på tolv
fantastiska bilder av människor i
Sierra Leone, tagna av fotograf
Jan Kwarnmark. Tema för årets almanacka är kvinnor och deras
arbete. Alla intäkter för almanackan går direkt till verksamheten.

Wolfgang
Amadeus
Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart föddes den 27 januari 1756 och dog den 5 december 1791
och var en utav dem mest framgångsrika kompositörerna i världshistorien. Han började
att komponera redan när han var 5 år vilket gör honom till den yngsta personen som
komponerat musik. Hans första konsert var när han redan var 17 år. Framgången fortsatte
framåt när han komponerade över 600 symfonier som pianist och fiolist. År 1782 gifte han
sig med Constanze Weber som hans far Leopold Mozart inte accepterade och var emot.
Den unge Wolfgang var väldigt begåvad, redan när han var 7 år kunde han spela vilket låt
som helst på noter ur en notbok utan att öva.
Livet såg bra ut för Wolfgang, han hade konserter ibland annat Paris, Wien, München och London.
Under hans turnéer fick han träffa Georg Friedrich Händels och Johann Sebastian Bach som
var väldigt imponerad av hans verk.
Livet flöt på som artist som var världs känd. Allt verkade gå sin väg, tills han bestämde sig för att skjuta
upp sin konsert resa med Haydn till London eftersom
han kände på sig att bli erbjuden tjänsten som kapellmästare i Stephans domen i Wien, vilket han
också blev 1791, sin dödsbädd. Vid hans dödsbädd
fanns hans fru Constanze, hennes syster och en läkare. Den 5 december kl 12.55 1791 dog Mozart.
Mozart verk lista omfattar 626 verk. Hans sista verk
blev requiem. Mozarts död är fortfarande ett mysterium men det sägs vara en allvarlig sjukdom när han
dog strax innan han var 36 år.

Mozart Requiem är en av de mest
spelade konserter under juletid!

Men om jag får skriva min egen uppfattning av Mozart så tycker jag att han var en
fantastisk kompositör som väckte mycket känslor i världen, även nu över 300 år senare så kan jag njuta av att både lyssna och spela hans musik. Han var helt klart en
fantastisk man även om jag inte fick chansen att lära känna honom. Tack för din musik Wolfgang Amadeus Mozart och vila i frid.

Artikel skriven av Hassna Arvidsson

Kampfiskar
text: Magnus Cederberg

Siamessisk kampfisk, även kallad bara kampfisk, är
en kampfisk som beskrevs av Regan, 1910. Den ingår i släktet Betta, och familjen guramier. Kampfisken har länge odlats som akvariefisk och det finns
många odlingsformer med uppseendeväckande
färger och framavlade långa fenor.
Kampfisk är en skumbobyggare , i ytan placera
hanen en matta av skum som senare äggen placeras uppe på efter att han befruktar romen som
kramas ur honan.
Vetenskapligt namn: Betta splenden
Livslängd 3-5 år (i fångenskap)
Äggkull: 10-40
Längd: 7 cm (vuxen)
Familj: kampfiskar
Bevarandestatus: sårbar
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