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Information

När: 5:e – 7:e December,
vi öppnar 19.00 på Fredag

Kostnad: 60 kronor
Plats: Daghemmet Sanda på Haga

Pass: Fre (20 - 01)
Lör (9 - 14); (15 - 20); (21 - 02)
Sön (10 - 15, därefter städning)

Kontakt:
Dawid 090-123717

Anmälan via
www.umeweb.com/julkon

senast sista November

Julkon 2003

Det nalkas. Kan ni känna det i magen? 
Anar ni den vaga doften då ni snörvlande tar 

er fram i vintermörkret? Då ni blundar, finns inte 
minnena där? Snart är det här, det vi alla längtat 

efter. Julkon. Åttonde året. Jag förstår fortfarande 
inte att vi varje år tar det som en självklarhet. Frågan 
om det blir ett Julkon även detta år blir således reto-
risk. Man skulle lika gärna kunna fråga om tomten 

är tjock . Evenemanget har blivit besjälat, en ge-
mensamhet som lever i oss alla. För visst blir 

vi varma i kroppen då vi tänker på vårt 
konvent. Visst är det med Julkon 

som julen börjar.
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Tommy
– God jul Tommy önskar Tommy

Tommy, en tragedi i tre akter berättad av
Andreas och Robert tillsammans med Er.

av: Robert och Andreas

Den sista...
– Mage, del 7

Lilla eldmun, kyl din tunga,
snart du drömmer, eldlungslunga.

Vila vingen, lilla krake.
Grottan kallar, sömnig drake.

Natten kommer, släck din brand.
Draken flyr till sömnens land.

Sov nu. Sov. 

-Jane Yolen, “Den röda draken”
av: Johannes M
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Kallbrand och elixir

av: Jonas O

Italienske försäljaren Franske livsnjutaren

Brittiska doktorn Ryska poeten

Tyska barnet

Exekutiv i Juletid
Management för ett nytt decennium

Behöver du förnya ditt management?
Behöver  ditt företag hitta ett nytt “flow”,

komma “out of the loop”?
I så fall är EXEC:s chefskurser något för dig.

En weekend på anrika Almegården, med våra pris-
belönade workshops, think-tanks och courses in 

personal development kan hjälpa dig och ditt 
företag att komma “back on track”.  Våra 

diplomerade human resource experts 
förmedlar kurser i ämnen som
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nen svepa över sitt 
byte. Framför honom låg 

vägen bort från hans medfödda fat-
tigdom, kanske till och med en biljett till 

de finare salongerna. Han kunder redan se sig 
själv, iförd ulkullskostym och algsidenslips, ta emot 

Chefsexploratörens hedersomnämning för årets 
upptäckt. Mer hann den snikne grisen aldrig tänka. 
Han träffades av en välriktad skarprättarkula och föll 
död som en sten ner på golvet. Amatörer, mumlade 
den hårdnackade sälen samtidigt som han stoppade 

undan sin rykande skarprättare…

av: Jonas B

Dynamic Assets, Core 
Competency, Market Window, Up-

sell, Funky business och Team buildning. 
Vi på EXEC strävar efter helheten och betonar 

individen, samtidigt som vi pekar på de nya utma-
ningar som den nya tiden medför.

Think outside the box. Think EXEC. 

Anmälan senast 9 november. Kostnad 24’000 kr 
(ex. moms). I priset ingår en inspirerande week-

end på anrika Almegården utanför Varberg
med avresa från Arlanda. Mat och dryck 

tillkommer.

av: Fredrik och Erik
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Hattifnattöns Hjärta
– En fristående fortsättning på “Slask i Bul-

lerbyn” och “Julen är bara början”.

Bakom dem stod den lilla byn i lågor. Barnagråt 
och sårades sista uppgivna rop på hjälp ekade mel-

lan de av Agent Orange lövbefriade träden. Lilla My 
matade in sitt sista magasin i karbinen och tittade upp. 
Om hattifnattarnas huvudstyrka var i närheten måste 
de skynda vidare för att överleva natten. Djupt inne 
på fientligt territorium och kapten Muminpappa väg-

rade fortfarande avslöja uppdragets natur. Den lilla 
gruppen gick ombord på båten och fortsatte sin 

resa på floden, som skulle ta dem till Hat-
tifnattöns hjärta.

av: Hampus

så tillknäppte 
älgen kunde inte låta 

bli att ge ifrån sig ett ljudligt, 
rungande skratt. Han skrattade så att 

det dånade i väggarna och skallrade i alla de 
mångfärgade plasticsbehållarna som låg strödda 

som höstlöv över golvet. Men skrattet tystnade lika 
abrupt som det börjat. Det fastnade i halsen och för-
vandlades till en hes dödsrossling, i samma stund som 
älgen träffades av det tunga klövjärnet. Med en ljudlig 
duns såg den girige grisen sin motståndare falla till 
golvet. Det hade varit allt för enkelt att följa efter 

honom. Rakt till skatten hade älgen fört ho-
nom, utan att någonsin ana att han var 

förföljd. Grisen grymtade belåtet 
och lät de pliriga ögo-
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Hemgården Avd. 4

Sven-Sixtens söner bor i Uppsala och 
kommer inte att komma hem över julen i år. 

De var här förra året och det blir ju så långt för 
barnen att åka. Dan före dopparedan är han därför 

kvar på Hemgårdens avdelning fyra tillsammans 
med några fler bortglömda själar. Klockan börjar 
närma sig halv åtta och Sven-Sixten har precis gått 
och lagt sig efter att ha druckit en kopp ljummet 
kaffe och ätit en delikatessmörgås med mjukost. 

I allrummet sitter Agda, Nancy och Rut 
kring ett bord. Framför TVn sitter 

Alfred och sover. Rut öppnar 
sin psalmbok och 

börjar sjunga.
“Till dig vårt lov vill höja, 

du barn i krubba där. Och våra knän 
vi böja för dig, o Jesu kär.”

“Den där har jag aldrig hört förut,
det var ett fint stycke”, säger Nancy.

“Äh! Hon har ju sjungit den hela veckan, börjar ju bli 
less. Byt till någon annan”, muttrar Agda samtidigt 
som hon tar ännu en vaniljdröm och börjar smaska 

högljutt.
“JOHANSSON, SLUTA SMASKA SÅ FÖRBENAT!” Det är 

Alfred som har vaknat med ett ryck borta i sin 
rullstol.

“Tyst med dig gubbstrutt, gå och lägg dig!”

av: Petra och Dawid
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Nu är det hjul igen
– Ett äventyr till

Mutant: Undergångens Arvtagare

I skenet från den blinkande forntida lampan 
kunde den reslige älgen se en dröm gå i uppfyllelse. 

Det var bättre än han vågat hoppats på. De fynd som 
låg där och badade i ljuset från den fluorescerande 
lampan var fler än han kunde räkna. Där fanns ma-
nicklar och mackapärer som skulle få kunskaparna i 
Hindenburg att bli galna av nyfikenhet. Där fanns 

prylar och persedlar som vittnade om den verk-
liga storheten hos det försvunna samhället. 

Där fanns en rikedom bortom varje älgs 
förstånd. Lyckan var fullkom-

lig, och den annars av: Hugo och Lars
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