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Kat fastklemt - Falck rykkede ud 
 

En kat som havde været forsvundet et døgn blev fundet igen.  

Den sad fastklemt mellem to vægge. 

 

Ved frokosttid fik alarmcentralen en melding om,  

at en kat sad fast mellem to vægge.  

 

Katten havde på det tidspunkt været forsvundet et døgn. 

Falckredderne fik katten fri, og den får nu en fredelig jul. 

 

Borås Tidning 24 dec. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
© Lis Pøhler – Materiale til Strukturerede tekstsamtaler, Trin C - Læserollemetoden 
rev. 25. februar 2018, www.laesning.dk 
 

2 

Alpakaer dræbt af ulv? 
 

Seks alpakaer blev dræbt natten til torsdag af en ulv  

nær en lille by i Midtsverige. 

 

- Jeg føler sorg og vrede på samme tid,  

siger opdrætter Sven Persson. 

 

Nya Wermlands-Tidningen, 27.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
© Lis Pøhler – Materiale til Strukturerede tekstsamtaler, Trin C - Læserollemetoden 
rev. 25. februar 2018, www.laesning.dk 
 

3 

Flere vil få hjælp af servicehunde 
 

Flere og flere mennesker med funktionsnedsættelser 

får hjælp af hunde. 

Hundene er oplært til at hjælpe 

for eksempel mennesker med synsskade,  

med hørenedsættelse  

eller mennesker, som sidder i kørestol.  

 

Nu skal flere hunde oplæres til at blive servicehunde.  

60 mennesker med funktionsnedsættelser 

får en servicehund næste år. 

 

Målet er at oplære 20-50  

servicehunde i fremtiden.  

 

 

8 sidor, 25. 06.2013 
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Indiske børn døde af skolemad 
 

Mange børn blev syge af maden 

på en skole i Indien. 

80 børn blev kørt til sygehuset.  

20 børn døde. 

 

Børnene havde spist linser og ris til frokost 

i en statsejet skole i området Bihar.  

Lægen på sygehuset siger,  

at det var insektgift,  

som slog børnene ihjel. 

Alle de børn, som blev syge, 

var under tolv år. 

 

Bihar er et af de fattigste 

områder i Indien. 

I de statsejede skoler får børnene gratis mad. 

 

8 sidor, 17.06.2013 

 



 
© Lis Pøhler – Materiale til Strukturerede tekstsamtaler, Trin C - Læserollemetoden 
rev. 25. februar 2018, www.laesning.dk 
 

5 

Vær venlig og respekter andre 
 

Du har ansvar for det, du gør, på internettet. 

Tænk dig altid om,  

inden du skriver eller siger noget. 

 

Vær altid venlig og høflig mod andre på internettet. 

Vær opmærksom på om det, du skriver, kan gøre nogen ked af det. 

 

Lad være med at skrive ord med STORE BOGSTAVER.  

Så kan personen, som læser det, tro, at du er vred. 

Nogle gange skriver man også med store bogstaver, 

når man vil betone noget.  

 

10 goda råd om internet. Netikett på lättläst svenska 
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Hård træning 
 

Amanda, som er europæisk mester i kørestol, bruger sine dage til studier og træning.  

- Jeg træner seriøst i kørestol syv dage om ugen, siger hun.  

Til foråret rejser Amanda til De Forenede Emirater,  

hvor hun skal deltage i tre konkurrencer. 

 

Årets højdepunkt er stadig VM i Lyon i Frankrig denne sommer.  

Amanda vandt guld ved EM i kørestol på både 100 og 400 meter sidste år.  

I de Paralympiske Lege blev hun nummer fire.  

 

FNB, LL-Bladet 26.03.2013 
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Frugt er dyrest i Sverige 
 

Sverige har næsten de højeste madpriser  

af alle lande i EU. 

Det er kun danskerne, som betaler mere for maden.  

Det viser en undersøgelse. 

De svenske priser er 24 % højere  

end gennemsnitsprisen i EU- landene. 

 

Frugt og grøntsager er de madvarer,  

som svenskerne betaler mest for. 

Sverige har de højeste priser  

af alle EU-lande på frugt og grøntsager. 

 

Bulgarien, Polen og Rumænien er de EU-lande,  

som har den billigste mad. 

 

8 sidor, Netavis 
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Murray vandt Wimbledon 
 

Andy Murray fra Skotland vandt tennisturneringen i Wimbledon. 

Han vandt finalen mod Novak Djokovic fra Serbien. 

Murray vandt med 3 – 0.  

Det er første gang i 77 år,  

at en spiller fra Storbritannien vinder Wimbledon. 

 

- Det føles helt utroligt. Jeg har gjort alt for at vinde denne turnering,  

sagde Andy Murray efter finalen. 

 

 

8 sidor, nätupplaga 
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Den lille Havfrue fylder 100 år 
 

På en sten i vandet ved København 

sidder en lille havfrue af bronze. 

Det er en meget berømt statue. 

I 100 år har hun siddet på samme plads 

i Danmarks hovedstad. 

Der kommer mennesker fra hele verden 

for at kigge på den. 

 

Statuen er lavet efter forfatteren 

H.C. Andersens eventyr: ”Den lille Havfrue”. 

Måske er det, fordi så mange mennesker  

holder af eventyret, at de vil se statuen. 

Men mange bliver meget skuffet. 

Statuen er nemlig ikke så stor. 

 

- Der er jo en grund til, at hun hedder 

”Den lille Havfrue”, siger turistguiden 

Brad Restell og griner. 

8 sidor, Netavise 
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Mand bidt af giftig slange 
 

En 40-årig mand blev i lørdags bidt af en kobra i sin lejlighed. 

Kobraen er en farlig slange. 

Når den bider sprøjter den gift i såret. 

Giften kan slå et menneske ihjel. 

  

Den 40-årige mand er alvorligt skadet. 

Han behandles nu på hospitalet. 

 

Manden havde mange giftige slanger i sin lejlighed. 

Han havde også en kat og nogle fugle. 

Politiet har afspærret lejligheden 

og leder nu efter nogen, 

 som kan tage sig af dyrene. 

 

8 sidor 
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Stol ikke på fremmede 
 

Du kan ikke altid vide, hvem du er i kontakt med på internettet.  

På internettet er det let at lyve om, hvem man er. 

Et billede kan også være falsk.  

På internettet kan der findes tyve.  

Derfor er det vigtigt, at du tænker dig om,  

inden du skriver noget på internettet. 

Hvis du vil træffe en person, som du har lært at kende via internettet; skal du: 

 

• Tag en med, som du har tillid til ved det første møde. 

• Sørg for at I mødes i dagtimerne og på et sted, hvor der findes andre 

mennesker. 

 

10 goda råd om internet. Netikett på lättläst svenska 
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Nyfødte kæmpepandaer  
 

To nyfødte kæmpepandaer må dele tiden mellem at ligge i kuvøse,  

og være sammen med deres mor.  

Det fortæller repræsentanter for Zoo Atlanta i USA til nyhedsbureau AP.  

 

Den 15-årige kæmpepanda Lun Lun fødte to små unger på en mandag.  

Personalet på Atlanta Zoo vidste ikke, at hun ventede tvillinger,  

indtil den anden pandaunge blev født.  

 

Begge pandaunger ser ud til at have det godt,  

men fordi det er almindeligt,  

at nyfødte pandaer dør, bliver de nøje overvåget.  

 

I følge kinesisk tradition, må ungerne ikke få et navn, før de er 100 dage gamle.  

 

16. juli 2013 
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Sikker handel på internettet 
 

Du skal kun handle i pålidelige internetbutikker. 

Anvend helst butikker som du har tillid til,  

eller som du tidligere har handlet i. 

 

Du skal huske altid at gemme din bestilling 

eller udskrive den på papir. 

 

Hvis du køber med kreditkort, skal du sikre dig,  

at bogstaverne https står i adressefeltet, 

eller at der er et billede af en lås ved adressefeltet. 

 

10 goda råd om internet. Netikett på lättläst svenska 
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Flere bjerggorillaer 
 

De sidste to år er antallet af bjerggorillaer øget med100.  

Der er nu 880 bjerggorillaer i hele verden.  

Dyrene er meget truede.  

 

Bjerggorillaerne trues både af krybskytter og af olieboringer,  

som forstyrrer den natur, som de lever i. 

 

Der findes bjerggorillaer i Uganda, Congo og Rwanda i Afrika.  

Selv om det samlede antal bjerggorillaer er øget,  

er der allerede i år skudt mindst syv bjerggorillaer.  

Krybskytteriet har fundet sted i nationalparken Virunga i Congo.  

 

LL-BLADET 9.4.20I3  
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Verdens ældste mand er død 
 

Verdens ældste mand, japaneren Jiroemon Kimura, er død.  

Den 116-årige Kimura døde på et sygehus i Kyatango den 12. juni.  

Han blev indlagt på sygehuset i maj på grund af lungebetændelse.  

Man tror, at Kimura er verdenshistoriens ældste mand.  

Ingen anden mand har levet så længe som ham.  

 

Kimura er dog ikke det ældste menneske i verdenshistorien.  

Den franske kvinde Jeanne Calment levede, til hun blev 122 år gammel.  

Hun døde i 1997. Kimura havde en stor familie.  

Han fik syv børn, 14 børnebørn, 25 oldebørn og 15 tipoldebørn. 

LL-bladet 18. juni 2013  
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Russiske dyr på rumfart 
 

I et russisk rumfartsprojekt sendes blandt andet mus, firben, ørkenrotter og snegle ud 

i rummet. Sammenlagt er der sendt over 30 dyr på rumrejse. Der er også sendt planter 

ud på samme rejse. 

 

Rumforskerne sendte dyrene ud i rummet for at få flere informationer om, hvordan 

man kan forberede mennesker på en rejse til planeten Mars. Der er meget langt til 

Mars, og forskerne ved ikke, hvordan mennesker vil reagere på så lang en rejse i 

rummet. 

 

Rumrejsen med dyr og planter gav forskerne ny information om dette.   

Det russiske rumfartsprojekt endte dog ulykkeligt. Da rumkapslen landede i den 

sydlige del af Uralbjergene i Rusland, var de fleste af dyrene døde. 

 

Rumforskerne har planlagt en ny rumrejse med dyr allerede næste år. 

LL-bladet 15. maj 2013  

 

 

 

 


