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åtminstone en resa till solen med barnen, om hon 
bara hade råd. För att få ihop extrapengar 
hoppar hon desperat på ett erbjudande som 
försökskanin för en ny medicin, men pillren hon får 
har oväntade biverkningar. Över en natt ändrar 
sig allt. Oron är som bortblåst, hon känner sig kåt, 
snygg och självsäker. Omvärlden ser henne också 
med helt nya ögon. Hon tar för sig på jobbet och 
ger sig ut efter kärlek i den löftesrika 
sommarnatten. Livet är underbart. Men hur länge 
räcker pillren?  

Medverkande: Helena Bergström, Ewa Fröling, 
Maria Lundqvist, Katarina Ewerlöf, Peter Eggers, 
Thomas Hanzon med flera 

Filmen visas i svenskt orginal utan text.  

BAMBI, Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf 
Onsdagen den 4 mars 2015 kl 19.00 

Mingel med vin från kl. 18.30 

Tänk på att inte lösa biljett i biolkassan utan direkt 
från styrelsen. Varmt välkomna!  

Efter önskemål från medlemmar kommer vi visa 
vårens andra film, den 16 maj, vid den sena 
föreställnignen dvs. Kl 21.30 och vi hoppas på god 
uppslutning. // 

012015  Program 

4 MARS  Filmkväll på Bambi 

19 APRIL Barnmatiné på Bambi 

23 APRIL Föreningens årsmöte 

6 MAJ Filmkväll på Bambi 

 Observera tiden: 21.30 

14 JUNI Midsommarfirande 

15 NOV. Pysseldag 

5 DEC.  Adventsgudstjänst och 

 luciafirande 

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER: 
Tjejlunch första tisdagen i varje 
månad 

Svenska Skolan måndag varje vecka 

Barngruppen onsdag varje vecka 

ADVENTSGUDSTJÄNST OCH 

LUCIAFIRANDE 

PYSSELDAGEN 

ÅRETS PROGRAM 

INBJUDAN TILL FILMKVÄLL 

Filmkväll 4 mars 
Vi startar årets filmkvällar med Colin Nutleys 
senaste film: Medicinen.  

Handling: Johanna är hunsad av sin chef på 
modetidningen Dolce Vita där hon jobbat alldeles 
för länge. Hon har ständigt ont om pengar, 
hennes exman har hittat en yngre tjej och sexlivet 
är lika med noll. Johanna behöver ett break. Eller  



högt och ljudligt och utan ”wenn och aber”. Efter 
detta hoppas vi att julefriden innfann sig hos 
samtliga och ser fram emot ett kärt återseende 
den 5:e december 2015! 

PS. Tid meddelas senare och beror på om dop 
äger rum i kyrkan eller inte den dagen. Eftersom 
de barn som döps i december sannerligen inte är 
födda eller knappt tilltänkta ännu så har vi svårt 
att vara förutseende i detta hänseende. Vi kanske 
kan få be eventuella föreningsmedlemmar /unga 
par i Gustav-Adolf-församlingen att ta hänsyn till 
detta den närmaste månaden. 

Tack för att ni hjäper Svenska Föreningen ;-) 

// Heléne Rhodin 

Vår barngrupp 

Här är några fina bilder från föreningens 
barngrupp. Den består för tillfället av 18 barn i 
olika åldrar men åldersklassen 0-4 år är den som är 
störst för tillfället. Barngruppen träffas onsdagar kl. 
15:30 i en lokal som tillhör kyrkan St. Mariä 
Himmelfahrt på Degerstr. 27, 40235 Düsseldorf. 

Man träffas och leker, sjunger och fikar 
tillsammans och ger barnen en möjlighet att träffa 
andra svensktalande barn. Förutom detta hittar 
man även på andra aktiviteter och utflykter när 
vädret tillåter.  Intresserade medlemmar kan 
gärna kontakta Jennica per mail till 
(jennica.jardal@gmail.com) eller Andrea 
(andrea_niemann@hotmail.com) // 

 

Adventsgudstjänst och 
luciafirande 
Föreningens luciafirande med inslag av glittrande 
barnaögon och skönsjungande tomtenissar var 
som vanligt en uppskattad tillställning i 
decembermörkret. Vi var ca 160 personer som 
träffades i Gustav Adolf-kyrkans församlingssal där 
det lussades för allt vad tygen höll. Efter att ”vår” 
präst Holger Pyka på sitt alldeles egna förträffliga 
sätt trollbundit församlingen med en fin predikan, 
som fick oss att reflektera bortom lussebullar och 
julgransglitter, så hade vi glädjen att njuta av ett 
mycket fint luciatåg som lyste upp salen och våra 
hjärtan. Under luciatåget mumsades det flitigt på 
lussekatter och bokstavskex och kaffekannorna 
gick i skytteltrafik mellan kaffebryggaren och 
sörplande medlemmar. 

Parallellt med detta kalasande avlöpte 
försäljningen av lotter till den populära 
utlottningen av diverse åtråvärda vinster. 
Delikatesskorgar, barnkläder och klockor, 
resväskor, böcker och DVD-filmer landade hos 
lyckligt lottade och lämnade övriga medlemmar 
med en längtan att vilja prova lyckan igen nästa 
år.  

Angående 2015 års firande; efter en omröstning 
med handuppräckning på plats togs bestlutet att i 
framtiden (i mån av tillgänglighet) anordna 
adventsgudstjänsten i kyrkan och resten av 
luciafirandet i församlingssalen. Detta var ett 
spontant beslut (som omöjliggjorde förtidsröstning 
eller poströstning) taget på plats efter att vissa 
individuella önskemål från medlemmar yttrats  

Pysseldagen 

Strax innan första advent, i mitten av november, är 
det en fin tradition i föreningen att barn och vuxna 
träffas för att pyssla tillsammans under hel dag. Vid 
ett flertal välorganiserade stationer finns det 
möjlighet att pröva på en rad olika pyssel och 
skapa fina alster och kanske till och med en och 
annan julklapp!  

Till pysseldagen 2014 kom många av föreningens 
medlemmar! Några barn kom med sin mamma, 
några med sin pappa och en och annan mormor 
och morfar hade också lockats att vara med och 
pyssla. Anngret och hennes fantastiska team 
erbjuder verkligen alla, stor som liten, möjligheten 
att vara kreativ! Som vanligt avslutades 
pysseldagen med gemensam fika vid den 
fantastiska kakbuffén! // Carina Josefsson 


