
Nr.1 / 2020

Färgstänk
Den under coronakrisen



FÄRGSTÄNK Nr.1 / 2020

Red. Ahmad Esmaeil, Anna Holmgren, Claes Hilliges, David Hallberg, 
Hugo Stålhammar, Kalle Kinnunen, Lina Holgersson, Åsa Helgesson.

Tryck: Snabbtryckeriet Alingsås

Uppgift

Medlemskap

Årsavgift

Frågor?

Att verka för medlemmarnas sammanhålling och 
andliga tillväxt genom att inbjuda till kamratmöten 
och ge ut tidningen Färgstänk.

kan erhållas av elever, lärare och annan personal 
som haft eller har sin uppgift på skolan.

är 100 kronor. För summan får man ett nummer av 
Färgstänk och inbjudan till kamratmöte. Årsavgif-
ten betalas via inbetalningskort som kommer med 
Färgstänk, PG 573263-1 

alt. Swish 123 049 84 44. (Skriv då din adress som 
meddelande) 

Kontakta styrelsen på kamrat@hjalmared.se eller via 
våra sociala medier @kamratforbundet (instagram) eller 
Hjälmareds Kamratförbund  på facebook!
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Allt väl med dig?
I år har vi i kamratförbundets styrelse 
haft ganska få möten, men behövde 
också ställa in vårt traditionella  
våffelkafé p.g.a. den rådande pandemin 
(covid-19). Tråkigt tycker vi (såklart)!

Nu när tidningen hamnat i din brevlåda 
kanske du undrar över hur det blir med 
årets kamratmöte? Vi följer folkhäl-
somyndighetens  rekommendationer 
men utgår ifrån att vi i skrivande stund 
kommer att kunna genomföra kam-
ratmötet som vanligt (första helgen i 
oktober). 

I Augusti brukar vi skicka ut inbjudning-
ar till mötet, och kan då ta ställning till 
hur läget  ser ut och vad som faktiskt 
kommer att ske. Håll utkik på våra 
sociala medier för aktuell information.

Men kom också ihåg: du är inte ensam 
om att känna en ökad oro och/eller psy-
kisk ohälsa under den speciella tid som 
vi lever i, och även om tillvaron tagit sig 
innanför skinnet på dig så vädjar jag till 
dig - håll ut, förändring är på väg!

Har du en fråga/fundering?  
Vill du kanske berätta om dina  
svemesterplaner? Har det hänt 
något nytt i Hjälmaredsfamiljen?  
Hör av dig till oss, vi vill veta!
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Hej Kamrat!

Kalle Kinnunen

2019 - 2020

Ordförande, Kamratförbundet

 

Skriv till oss!

Facebook  
Hjälmareds Kamratförbund
 
Instagram  
@kamratforbundet

E-post  
kamrat@hjalmared.se

 

P.S. #blacklivesmatter #blacktranslivesmatter

Ta hand om dig, så hoppas jag att vi får 
chansen att kamratmötas efter sommaren!

/Kalle



På vilket sätt har skolan och livet 
på skolan förändrats sedan du  
började jobba här?

På alla sätt. 
Då fanns det ca 50 elever i åk 1 och 
åk 2, allmän linje - det var det hela.  
Nu med alla speciallinjer och olika 
inriktningar är det en helt annan och 
mycket mer varierad arbetsplats skul-
le jag vilja säga. Och med ett större 
antal studerande så följer också fler 
lärare. Det är roligt att ha så många 
kollegor. Men det var nog lättare att 
lära känna alla elever, när hjälma-
redsfamiljen inte var så stor. Det var 
lättare att få till en riktigt fin samman-
hållning då.

Hur ser du tillbaka på ditt liv på 
Hjälmared?

Jag har tillbringat hela mitt yrkesliv 
här. Hjälmared har varit viktigt för 
mig personligen - det har varit en 

spännande resa att följa med i den 
fantastiska utveckling som har skett. 
Alla möten med elever genom åren 
går inte att sätta ett pris på. Och ar-
betskamraterna har ju varit - och är 
än idag - grannar och vänner.

Finns det några starka minnen du 
vill dela med dig av?

Svårt att plocka fram något särskilt. 
Men att få vara med om att se en 
elev blomma ut och våga tro på sig 
själv, det är fantastiskt.

Har du några goda råd för den 
som precis har upptäckt Hjälma-
red? Hur tar man tillvara på tiden 
bäst?

Försök ta vara på alla de möjlighe-
ter du får. Slarva inte bort tiden här. 
Den kommer inte tillbaka. Du kan få 
en bra grund att stå på. Och kanske 
vänner för livet.

AnnSofi Danielsson

Med Soffi & Hasse

Soffi och Hasse är två personer som  
verkligen personifierar begreppet 
livslångt lärande. De har båda 
dedikerat stora delar av sina liv till att 
göra Hjälmared till en plats som är så 
betydelsefull för många av oss.

Styrelsens senaste tillskott 
David Hallberg har intervjuat både 
Soffi och Hasse om minnen, goda råd 
och livet på Hjälmared!

Några snabba



Perspektiv
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På vilket sätt har skolan och livet på 
skolan förändrats sedan du började 
jobba här?

Då 1973, var det ett 70-tal studerande 
på allmän linje, idag fl er än 200 på 6-7 
kurser. Då använde vi spritstenciler, krit-
tavlor och efterhand ABC80-datorer på 
fantastiska 16kb, idag kraftfulla datorer, 
sociala medier och distansstudier. Men 
nu som då är det viktigaste det person-
liga mötet i klassrummen, på rasterna 
och fritiden.

Hur ser du tillbaka 
på ditt liv på Hjälmared?

Som en livets stora vinstlott, att under 
alla dessa år fått och får jobba på Hjäl-
mared. Att ha mött alla dessa fantastiska 
arbetskamrater och studerande. Per-
sonligheter som berikat mitt och hela 
familjens liv. 

Vilka erfarenheter och upplevelser att få 
ha bott mitt uppe i ett fantastiskt
utvecklande skolsamhälle.

Finns det några starka minnen 
du vill dela med dig av?

Jobbigast? När delar av skolhuset brann 
en juldag efter ett elfel i fysiksalens tak. 
Kunde blivit en total katastrof.

Roligast? Att fått se glädjen och stolthe-
ten när kunskapen, färdigheterna och 
personligheten vuxit, när mål har nåtts. 
Eller som en studerande uttryckte det: 
På Hjälmared har jag blivit en mycket 

Hasse Lindwert
bättre kopia av mig själv!

Finns det något du hade velat göra 
annorlunda?

Varje tid i samhället och på Hjälmared 
har haft sin tid och tidsanda. Därför har 
vi hela tiden fått stå i ett inspirerande 
förändringsarbete med målgrupper, 
kursupplägg, ny-, om- och tillbyggna-
der av skolan och miljön. En del hade vi 
nog kunnat åtgärda tidigare, som detta 
med att låsa och släcka på internaten 
(där det kanske behövdes?).

Har du några goda råd för den som 
precis har upptäckt Hjälmared? Hur 
tar man tillvara på tiden bäst?

Känn dig välkommen, var nyfi ken och 
bjud på dig själv. Var öppen för att prö-
va och ompröva dina och andras åsikter 
och uppfattningar. Tillsammans lyfter ni 
varandra! Om du har möjlighet att bli 
internatare har du checkat in på ett dyg-
netruntöppet (nåja!) livets universitet! 
Grattis till er alla internatare eller exter-
natare! Intervju: David Hallberg
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Vad betyder 
Hjälmared för dig?

Hur kändes det när du kom in över bron och in till skolan första 
gången, vem möttes du av där? Åt ni också knäckebröd under 
fi karstunderna? Vad var det som hände som du aldrig kommer att 
glömma? Fick du vänner för livet under din tid här? Eller var det då 
du träffade kärleken?

Färgstänk vill höra från dig om din Hjälmaredsresa! Berätta och 
tipsa oss gärna om allt som rör/rörde livet på skolan. Har du 
några goda råd för den som precis har upptäckt Hjälmared? 

Skicka ett e-post till kamrat@hjalmared.se och berätta!

Tidningsurklipp från Göteborgsposten som skrev om branden / 2000-12-27
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Rapport
från internatet

Så kom Coronakrisen även till Hjäl-
mared. Hela samhället har på kort 
tid förändrats drastiskt och så även 
vardagen här på skolan. Några få 
dagar efter att lärarna framfört året 
spex med bravur (som förövrigt hade 
tema efter hackerattacken vi råkade 
ut för i januari) kom beskedet.

Jag heter Anna och går mitt andra 
och sista år här på Hjälmared. Två fi na 
år som varit ganska lika till upplägget 
men samtidigt extremt olika. 

Inte minst är tiden just nu unik när 
man bor och går på folkhögskola. 
I mitten på mars kom beskedet att 
skolan var tvungen att stängas för 
vanlig verksamhet och istället skulle 
studierna börja drivas på distans. Ex-
ternatelever skickades hem och allt 
anpassades till nya riktlinjer. 

Det kom nog som en chock för alla. 
Hur löser man att ha lektioner när 
man inte får träffas? Blir vi lediga då? 
Stänger köket igen? Kan vi bo kvar? 

Det blev en del förändringar och vår 
nya vardag skiljer sig en del från den 
gamla, men jag tycker att skolan lös-
te de uppenbara problem som fanns 
ganska snabbt. 

Många fortsätter att ha ”live”-lektio-
ner, antingen utomhus eller via vide-
okommunikation av olika slag. 

Några lärare har blivit youtube-kän-
disar och spelar in lektionsgenom-
gångar på så sätt. En morgon vak-
nade jag av ett väldigt liv utanför 
mitt fönster på internatet. Ett gäng 
från äventyrscoach sprang runt där 
och gjorde armhävningar och an-
dra övningar. När man inte kan vara 
i idrottshallen får man hitta på något 
annat! 

Hemafton har blivit till grillafton, och 
vid ett tillfälle hittills har vi fått lunchen 
serverad utomhus i solen på trappan 
bakom herrgården. Ett försiktigt löfte 
från husmor Gerd får mig att hoppas 
på att det kan bli ett återkommande 
inslag om vårvädret tillåter framöver. 
Annars får vi på internatet maten lyx-
igt caterad där man en person från 
varje boende får hämta matlådor vid 
varje måltid.

Familjekänslan i huset förstärks och 
blir lite komisk med det karaktäristis-
ka ”nu är det mat!”-ropet när någon 
hämtat mat och vi ska sätta oss och 
äta middag i köket. 

På många andra sätt blir det att vi um-
gås mer och hittar på saker tillsam-
mans, när man inte träffar så många 
andra utifrån blir det sociala vi har i 
husen viktigare. Sporten i hallen hål-
ler i gång som vanligt fl era gånger i 
veckan och utomhusspel är tillgäng-
ligt att låna från skolan. 

Vi samlas till spelkvällar eller 
gemensamma studier och det blir natur-
liga samlingsplatser i hemmen där vi ju 
huvudsakligen håller till. 

Odling, klädbytarkväll, bad och prome-
nader runt sjön är andra saker vi fördri-
ver tiden med. Nu ser vi fram emot att 
börja kunna paddla till maxi så vi slipper 
ta bussen.

Det blir ett annorlunda folkhögskole-år 
för oss elever, mindre gemenskap i 
klasserna, mindre umgänge mellan lära-
re och elever och vem vet om vi ens får 
till ett spex till skolavslutningen? 

Men jag väljer att tänka på allt positivt vi har fått i annan 
gemenskap som den sammanhållning som skapas när 
man går igenom svårigheter tillsammans och att vi får 
chans att se och uppskatta dem vi har omkring oss!



Studerande på GW*
Anna Turesdotter

Porträttfoto: Jesper Jaredsson
Text & Foto: Anna Turesdotter

*Grafisk Design - Video - Webb
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Den personliga relationen till Jesus 
kan inte skiljas från relationen till 
kyrkan. Det är i kyrkans kropp, med 
alla dess brister, som Ordet tas emot 
och blir kött och blod. 

Kyrkan är något levande, djupast 
sett inte en ”den” men en ”hon”. Hon 
samlar oss i sin modersfamn och bär 
oss in i Guds fadersfamn. Eller som 
kyrkofadern Cyprianus säger:

”Ingen kan ha Gud som Fader som 
inte har kyrkan som moder.” 

Med början i reformationen försvann 
Guds moder Maria mer och mer 
ifrån kyrkan tro och liv i Sverige. När 
Maria försvann gick kyrkan från att 
vara en moder till att bli en lärarinna.

Från att vara ett hem där man lever 
sitt liv och lär sig vara kristen, för-
vandlas kyrkan till en skolsal där teo-
rier om Gud lärs ut. Tron är inte ett 
hantverk vi övar oss i, utan kunskap 
att omfamna.
Maria har alltid uppfattats som en 
bild för kyrkan. 

Hennes liv är kyrkans liv i miniatyr. 
När Gud kallar svarar hon ja trots att 
det kommer att kosta henne allt. Ma-
ria tar sedan, genom Anden, emot 
Jesus i sitt inre och låter honom växa 
till. På samma sätt bär varje kristen 
Kristus i sig.  

Maria

Präst och f.d. bibellärare 
på Hjälmared

Kristoffer Lignell

Gudsmodersikonen på hjälmared

 
”Guds rike är inom er” säger Jesus, 
som knackar på vårt hjärtas port. Ma-
ria föder sedan Kristus till världen.
Alla som varit med vid en förloss-
ning vet att det inte är någon vacker 
historia. 

Det gör ont att föda Kristus till värl-
den. Det kan vara tufft att berätta på 
skolan eller på jobbet att man är kris-
ten. Det kan vara jobbigt att dra ner 
på sin materiella standard eller att 
stå tillsammans med de människor i 
utanförskap. Maria vet det. 



Hon brottas resten av livet med 
smärtan över att hennes son tycks 
gå mot en säker död. Hon står 
ju till och med där vid korset när 
Jesus dör. 

Kanske det är dags att låta Maria 
återfå sin plats i vår kyrka? Hon 
som en ständig påminnelse om 
kyrkans kallelse att ta emot Kristus, 
låta honom växa till i vårt inre och 
föda honom till världen. 

Kanske kan Anden till och med ge 
oss tro att våga be henne att föra 
oss närmare Jesus? För vem kän-
ner honom bättre än hans egen 
mamma?
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Kristoffers ikon kan du själv 
uppleva i Hjälmareds kapell.



Ahmed Esmaeil möter Alexander 
som går polisprofi l på Hjälmared. 
Han berättar hur han hittade kursen 
och hur det är att gå på en folkhög-
skola.

Skulle du kunna berätta om dig 
själv och vem du är?
  
Mitt namn är Alexander Antonsen 
och jag bor i Kvillebäcken, Hisingen, 
i Göteborg. Jag jobbar bland annat 
på lager och som sektionsledare för 
fotbollen på Fysiken gym. Det är svårt 
att beskriva sig själv, men jag är en 
glad och spontan person. Öppen för 
människor och nya utmaningar. 

Hur kommer det sig att du hamna-
de på Hjälmared folkhögskola?  

Jag hade länge tankar på att studera 
vidare och läsa upp mina betyg men 
jag var osäker på vart jag skulle börja. 
Men så av en slump när jag pratade 
med Tobias (som gick polisförbere-
dande 2018) så kom vi in på studier. 
Då rekommenderade han att jag 
skulle söka till Hjälmareds polisförbe-
redande utbildning. 

På den vägen blev det. Jag började 
söka mer information på nätet och 
tyckte att skolan verkade intressant 
och att den ”polisförberedande ut-
bildning” verkade rolig och spännan-
de. 
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Studerande på polisprofi l
Alexander Antonsen

Hur går det att pendla mellan 
Göteborg och Alingsås?  

Det har funkat väldigt bra, det har 
aldrig varit några större problem för 
min del. Tågen är punktliga och det 
är en lugn och skön resa. 

Varför valde du just poliskursen, 
vad tycker du om den?  

Jag tycker att kursen som de erbjud-
er ger en unik möjlighet och en dju-
pare inblick i hur polisyrket ser ut. 
Med både teoretiska och praktiska 
övningar. Men även en möjlighet att 
få träffa poliser som jobbar inom oli-
ka delar av polismyndighetens verk-
samhet.  Så du får en god överblick. 

Polisföreläsningarna är intressanta, 
spännande och informativa. Man får 
se människorna bakom polisyrket. 
Poliserna som kommer för att före-

Alexand
Hej

ER

Intervju: Ahmad Esmaeil
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läsa är så empatiska, ödmjuka och 
engagerade. Sen är det ju också så 
att vissa föreläsningar har varit mer 
intressanta än andra eftersom man 
tycker att olika delar är olika intres-
santa.  

Vad tycker du om klassen 
och lärarna på skolan?  

Vi har en väldigt bra grupp med olika 
typ av människor och olika bakgrun-
der, de är drivna med stora hjärtan. 
Det förväntas också mer av oss med 
tanke på den inriktning som vi valt. 
Vi utmanas och sätts i olika situatio-
ner och det kan leda till friktion och 
ibland vissa konflikter, det ska man 
inte sticka under stolen med, efter-
som det finns många starka viljor. 
Men i slutändans så löser vi proble-
men och jag har växt väldigt mycket 
av det. 

Lärarna är väldigt kompetenta och 
det märks tydligt hur passionerade 
och engagerade de är i eleverna och 
brinner för att lära ut. Men allt går inte 
felfritt. Ibland kastas rutinerna om 
som vid ex. schemaändringar eller att 
man plötsligt ska iväg på en studiere-
sa under en vecka där man har myck-
et annat, vilket kan vara frustrerande 
ibland. Men det är ju en del av det 
hela att kunna anpassa sig. Men man 
löser problemen galant och lärarna 
är otroligt tålmodiga vilket bidrar till 
en stor trygghet för oss elever. 
 
Vad är skillnaden mellan en folk-
högskola och en ”vanlig skola”?  

På Hjälmared så har man fokus på 
just dina förutsättningar och hur du 
kan prestera som bäst efter din egen 

förmåga. Utan att man ska jämföra 
sig med andra, fokus på lärandet och 
inte tävlandet. I den mer traditionella 
skolan så tror jag att du tenderar till 
att falla i skuggan mer och man får 
det svårare att hänga med i studier-
na. Vilket gör att du inte får den hjälp 
som du behöver och man tappar mo-
tivationen. 

Vad tycker du om skolmiljön,  
maten, fikat och gemenskapen?  

En väldigt viktig del för att trivas är 
att du är i en miljö som du trivs i. Det 
har Hjälmared utan tvekan.  Alla är 
så vänliga med varandra, det är av-
slappnat, du kan vara dig själv och du 
har en vacker omgivning med sjön 
och herrgården.  Svårt att beskriva, 
man måste vara här och uppleva det, 
speciellt knäckebröden.  

Hur går det med Distansundervis-
ning nu under koronatider?  

Det har varit tufft. Både vi elever och 
lärare fick ställa om väldigt snabbt. 
De första två veckorna var jobbigast 
eftersom det blev väldigt mycket in-
formation hela tiden och ifrån alla 
håll. Det har blivit bättre men det är 
fortfarande inte optimalt. Men alla 
gör sitt bästa för att det ska funge-
ra. Det tråkigaste är att man saknar 
gemenskapen och man tappar lite 
motivationen när man inte kan gå nå-
gonstans. 

Skulle du kunna rekommendera en 
kompis om Hjälmared? 

Jag hade definitivt rekommende-
rat skolan. Du kommer ta med dig 
många minnen och upplevelser som 
du kommer bära med dig i livet. 
 



Adjungerad kassör, Kamratförbundet
Claes Hilliges

 Bli medlem Via Swish!

Swisha 100:- till 123 049 84 44,
i meddelandet skriver du din adress,  
telefonnummer & namn får vi automatiskt 
med betalningen!

Annars så fungerar vanliga PG: 57 32 63-1

2020 kommer väl att bli ett år vi kommer 
att minnas i generationer. När detta skrivs 
präglas hela världen av rädsla, skräck och 
ovisshet på ett dramatiskt sätt.

Även Kamratförbundet och Färgstänk 
påverkas. Vi ställs inför stora utmaningar 
och är mer än någonsin beroende av samlat 
stöd till både vårt förening och sociala fon-
den, som för övrigt har fått göra ett fl ertal 
insatser att stötta sen sist. Bli medlem!
Det kostar återigen bara 100 kr att vara 
medlem. Varje krona utöver medlemsavgif-
ten går direkt till fonden - vi behöver bli fl er 
betalande medlemmar!!

Vi ses på kamratmötet....första helgen i 
oktober.

KA$$ÖR€N
Har ordet!
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KassÖren
har

ordet
pg: 57 32 63-1

Nytt år igen....
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Nära O Kära�-Är tillbaka!

Gifta

Födda

Nytt i Hjälmaredsfamiljen?

Förlovade

Petter Andersson och Magdalena 
Andersson (f.d. Jerlström) gifte sig 
4/8 2019.

Frida Sutherland (f.d. Alakorpi) har 
gift sig med Zach Sutherland den 
11/4 2020. 

Emelie Nilsved har tillsammans med 
Eric Nilsved fått en dotter den 14/4.

Jonas Franzén (09/10 & 11/12) och 
Julia Franzén (10/11) fi ck en son 
(Hannes) den 18/8.

Vi hade varit så tacksamma om du just du 
kunde tipsa oss på mail om något viktigt 
händer i Hjälmaredsfamiljen (förlovningar, 
giftermål, födelser, om någon gått bort). 
Nära och kära har haft en paus sedan 2018 
men nu är vi på banan igen och fångar 
även retroaktivt upp det som hänt sedan 
dess.

Har du skickat in tips men att det inte 
står med på sidan?

Under våren blev Hjälmareds webbsida 
och intranät hackat, vilket innebär att vårt 
e-postkonto har raderats och återställts 
med en ny tom inkorg. Skicka gärna en 
gång till!

kamrat@hjalmared.se

Robert Strand (12/13) och Edit Larsson (12/13)

Anna Bogdanoff (14/15) och Erik Lindgren

Adam Carlsson (14/15) och Emma Sjögren (14/15)

Joel Öhlen (15/16) och Signe Walter (15/16)

Josef Dalemo (14/15)  och Anna Eskilsson (14/15)

Johannes Lind (15/16) och Matilda Olofsson (15/16)






