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lögner och ond bråd död.  

Medverkande: Claudia Galli Concha, Richard 
Ulfsäter, Lennart Jähkel, Per Morberg med flera 

Regi: Per Hanefjord 

Filmen visas i svenskt orginal med engelsk text.  

BAMBI, Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf 

Onsdagen den 12 mars 2014 kl 19.00 

Mingel med vin från kl. 18.30 

Varmt välkomna! // 

012014  Program 

12 MARS Filmkväll på Bambi 

 Vi visar Tyskungen 

16 MARS Barnmatiné på Bambi 

2 APRIL Föreningens årsmöte 

14 MAJ Filmkväll på Bambi 

15 JUNI Midsommarfirande 

16 NOV. Pysseldag 

13 DEC.  Adventsgudstjänst och 

 luciafirande 

VARJE MÅNAD:  
Stammtisch andra torsdagen,  
tjejlunch första tisdagen 

NY LEDNING I BARNGRUPPEN 

BIO I VÅR 

MIDDAG MED STINA EKBLAD 

ADVENTSGUDSTJÄNST OCH 

LUCIAFIRANDE 

Filmkväll 12 mars 
Vi startar årets filmkvällar med filmatiseringen av 
deckardrottningen Camilla Läckbergs bestseller 
Tyskungen. Detta är den första filmen i serien 
”Fjällbackamorden”.  

Handling: När författarinnan Erica Falcks föräldrar 
omkommer i en våldsam bilolycka blir hon uppsökt 
av en man som påstår att han är hennes halvbror. 
När han några dagar senare hittas mördad börjar 
Erica gå igenom sin mammas saker. Hon 
upptäcker snart att hennes mamma hade mörka 
hemligheter, som någon gör allt för att hålla 
dolda.  Erica dras längre och längre in i en väv av 



sponsorer föreningen har som ställer upp med fina 
priser och tack vare dem har till dags dato ingen 
lott förblivit osåld.Vi är glada att meddela att årets 
adventsfirande också kommer att äga rum i 
samma lokaler i Gerresheim. Så många positiva 
kommentarer hördes angående gudstjänsten i 
församlingssalen och därför är det beslutat att vi 
gör på samma sätt i år och har  istället ett par 
extra aktiviteter i foajén.  Men innan dess hoppas 
vi att få ses på många andra tillställningar under 
året! //    

Ny ledning i barngruppen 

Barngruppen har  satt igång igen efter 
juluppehållet. Vi träffas som vanligt varje onsdag 
mellan kl 15.30-17.30 på Schützenstr. 56 i Düsseldorf 
centrum. 

Den enda förändring som skett inför vårterminen 
är att Jennica Jardal och Jakob Hedén med 
deras kompetenta omsorg tagit över 
organisationen av gruppen.  Det kommer alltså  
garanterat bli roligt pyssel, massor av bus och 
sång även i fortsättningen. 

Slutligen får vi  passa på att tacka för oss. Det har 
varit två fantastiskt roliga år! 

Katja Lindmark & Anna Möllenberg // 

Middag med Stina Ekblad 
Under hösten visade 
S c h a u s p i e l h a u s  i 
Düsse ldorf  pjäsen 
”Jalta” av Lukas 
Svensson i regi av 
tidigare intendenten 
Staffan Valdemar Holm. 
Med i skådespelar-
ensemblen fanns bland 
andra en av våra 
största svenska skåde-
spelerskor, Stina Ekblad, 

verksam på Dramaten sedan många år. Den 10:e 
november gick en grupp på närmare 20 av 
föreningens medlemmar för att se pjäsen 

Adventsgudstjänst och 
luciafirande 
Efter ett par års avbrott så kunde vi återigen fira 
föreningens traditionsenliga luciafest i församlings- 
hemmet i Gerresheim. Många var glada över 
beslutet att även fira gudstjänsten i församlings-
hemmet eftersom det innebar mindre spring och 
man slapp ila mellan husen i kylan. Holger Pyka 
har i det närmaste kvalificerat som ”föreningens 
egen präst” och höll i sedvanlig ordning en 
förträfflig predikan som uppskattades av alla 
förutom ett par 3-åringar som somnade på 
borden. 

Luciatåget utgjordes av närmare fyrtio lucior, 
tärnor, tomtegubbar, stjärngossar och 
pepparkaksgubbar och intet öga var torrt när de 
ljuva stämmorna ljöd genom salen. Sabine Gooses 
hade återigen gjort ett fantastiskt jobb och 
koordinerat tåget så att medlemmarna år efter år 
får njuta av skönsången. Förutom ett gripande 
uppträdande från luciatåget hade vi glädjen att 
få njuta av Sanna Städtler som sjöng ”O Helga 
Natt” med sin kontrabas och julstämningen 
kändes ända in på skinnet hos den andäktiga 
åhörarskaran. 

Efter kaffe och de russinlösa lussekatterna erbjöds 
det som vanligt det årliga adventslotteriet där idel 
fina vinster lottades ut till glada vinnare. Trots 
ordförandens försök att läsa upp lottnumren så fort 
som möjligt så var det ändå några som hann 
uppfatta sina nummer och kunde glädjas åt bland 
annat gourmetkorgar, DVD-filmer och barnkläder. 
Det är alltid fint att se hur många generösa  

tillsammans (till förmånspris för föreningen) och 
förundras över skådespelarnas insatser och det 
historiska händelseförloppet. Pjäsen handlar om 
den kända Jaltakonferensen i andra världskrigets 
slutskede och om hur de tre ledarna Stalin, 
Churchill och Roosevelt ställde upp efterkrigs-
politikens riktlinjer. Alla tre gestaltades av kvinnliga 
skådespelare och Stina Ekblad gjorde en magnifik 
insats som den iskalle Josef Stalin.  

Utöver detta kunde vi den 28:e november bjuda 
in till en liten ”privat” middag med Stina på 
restaurang Theatro Pìu. Det var sju glada kvinnor 
som träffade Stina och fick en mycket trevlig 
pratstund och inblick i skådespelarvärlden från 
den andra sidan ridån. Stina var mycket öppen 
och hjärtlig och delade ut några interna gobitar 
från åren som framgångsrik skådespelare i 
samarbete med kända regissörer – ingen nämnd 
och ingen glömd!  

Som tack för att Stina 
tog sig tid att träffa 
Svenska Föreningen så 
fick hon en uppskattad 
bok om det ”gamla” 
Düsseldorf. Till våren 
kommer pjäsen att visas 
igen vid ett par spridda 
tillfällen så chansen att 
se en svenska prata 
ryska på felfri tyska 
kommer igen för er som 
missade den!  // 


