
BarngruppenBarngruppenBarngruppenBarngruppen————firar karneval!firar karneval!firar karneval!firar karneval!    

Onsdagen 6 februari firade barngruppen karneval! Både 

barnen och föräldrarna var utklädda och alla hade med 

sig något gott till fikabuffén och borden dignade under 

godsakerna. Vi kanske inte behöver säga att det inte var 

någon strykande åtgång på vindruvorna, morötterna och 

de fina ostsnittarna den här 

gången...  Att sockerintaget varit 

stort märktes när vi som vanligt 

avslutade med  vår sångstund, 

barnen var mer uppspelta än 

vanligt och när vi klappade igång 

vår raket jublades det så högt att 

den yngsta killen blev lite rädd och 

började gråta! 

Är du intresserad av att komma till 

barngruppen på onsdagarna? Mer information om 

barngruppen hittar du på vår hemsida 

www.svenskaforeningen.de 
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Familjeutflykt till IrrlandFamiljeutflykt till IrrlandFamiljeutflykt till IrrlandFamiljeutflykt till Irrland    

Den 9 juni träffas barngruppen och alla andra som vill följa med till 

en heldag på Irrland i Kevelaer. Vi träffas klockan 10.00 inne i par-

ken. Exakt träffpunkt meddelar vi senare. Vi tar med grillkol och var 

och en tar sedan med en sallad till en buffé, och något gott att grilla 

och dricka till sig själva. Inträdet till parken kostar 5 Euro  per per-

son. Anmälan sker till Susann  senast den 6 juni. Alla anmälda 

meddelas träffpunkten. 

Irrland Erlebnislabyrinth, Die Bauernhof-Erlebnisoase 

Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer-Twisteden 

www.irrland.de 

Anmälan till: Susann Kammerer  

tel 0177-28 92 182, e-mail contact@susiesque.de  

Vi ser fram emot en härlig dag tillsammans med er alla! 

    

Vill du engagera dig i styrelsen?Vill du engagera dig i styrelsen?Vill du engagera dig i styrelsen?Vill du engagera dig i styrelsen? 

Vid årsmötet den 20 mars väljer vi föreningens styrelse för 2013. Vi 

söker efter fler personer som vill engagera sig i föreningens arbete 

och bli medlem i vårt programutskott! Vi är ett härligt gäng som 

träffas till möte ca fyra gånger per år och det är alltid lika trevligt 

med mycket skratt! Ju fler vi är dessto roligare och dessto mindre 

arbete.  

Vill du engagera dig, så kan du gärna höra av dig till ordförande 

Heléne Rhodin eller någon annan i styrelsen  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Läs om:  

• Vårens Program 

• Inbjudan till Filmkväll 

• Inbjudan till Allsång i 

Düsseldorf 

• Barngruppen 

• Engagera dig! 
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Han ger sig själv i uppdrag att hitta en ny flickvän till 

Sam, men med sin sociala inkompetens blir det inte 

enkelt, Simon vet ingenting om tjejer och kärlek.  

Filmen visas i svenskt orginal med engelsk text 

Medverkande: Bl. a. Bill Skarsgård, Martin Wallström, 

Cecilia Forss 

Regi: Andreas Öhman 

    

    

    

    

    

Allsång på Skansen?? Nej, i Düsseldorf!!Allsång på Skansen?? Nej, i Düsseldorf!!Allsång på Skansen?? Nej, i Düsseldorf!!Allsång på Skansen?? Nej, i Düsseldorf!! 

Sjung med oss! 

Får det lov att vara: Sjösala vals, Varm korv boogie, Ta 

mig till havet, Du käre lille snickarbo, Änglamark, 

Teddybjörnen Fredriksson, Jag vill vara din, Margareta, 

Här dansar Herr Gurka, Sakta vi går genom stan, 

Sommaren är kort, Macken.... eller har du andra 

älsklingslåtar, som du vill sjunga ihop med delar av 

föreningens midsommarorkester?  

Tag med hela familjen och kom och sjung med oss på 

söndageftermiddagen, den 21 april klockan 13.00 i 

restaurangen SV Grün-Weiß-Rot e.V. Fleherstrasse 

220d i Düsseldorf. Det finns gott och 

parkeringsplatser. Den som hellre vill åka kommunalt 

tar spårvagn nummer 712 till Aachener Platz. 

Vårens program 

Vårens programpunkterVårens programpunkterVårens programpunkterVårens programpunkter    

13 mars13 mars13 mars13 mars - Filmkväll på Bambi, inbjudan nedan 

20 mars20 mars20 mars20 mars - Årsmöte, kallelse bifogas 

21 april  21 april  21 april  21 april  ---- Allsång, inbjudan till höger 

15 maj 15 maj 15 maj 15 maj ---- Filmkväll på Bambi 

16 juni 16 juni 16 juni 16 juni ----    Midsommarfest 

14 december 14 december 14 december 14 december ----     Adventsgudstjänst med 

luciafirande i Gustav Adolf Kirche i Gerresheim! 

Filmkväll Filmkväll Filmkväll Filmkväll ---- I rymden finns inga känslor I rymden finns inga känslor I rymden finns inga känslor I rymden finns inga känslor    

Vid årets andra filmkväll visar vi Sveriges bidrag till 

Oscarsgalan 2011 och den 

Guldbaggenominerade filmen I 

rymden finns inga känslor. 

 

Handling: 18-årige Simon delar 

lägenhet med sin bror Sam. 

Simon som har Aspergers syndrom kräver ett fast 

schema där allt måste vara sig likt vecka efter 

vecka. Förändringar är 

något han bara kan hantera 

i små doser och när allt blir 

för jobbigt gömmer han sig i 

sin tvättunna, fylld med 

självlysandestjärnor – han 

gömmer sig i rymden för där 

finns inga känslor. När Sam 

blir dumpad av sin flickvän 

och går in i en mindre de-

pression spricker hela tillvaron för Simon.  

Om du vill önska dig någon låt kan du mejla till 

Sabine (sabinemael@web.de). 

Hjärtligt välkomna! 

Anmälan till info@svenskaforeningen.de eller per 

telefon till Carina Josefsson 0171-3621041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tänk på att kontrollera era kontaktinformationer i Tänk på att kontrollera era kontaktinformationer i Tänk på att kontrollera era kontaktinformationer i Tänk på att kontrollera era kontaktinformationer i 

matrikeln och meddela om ändringar snarst! Efter matrikeln och meddela om ändringar snarst! Efter matrikeln och meddela om ändringar snarst! Efter matrikeln och meddela om ändringar snarst! Efter 

årsmötet trycks årets utgåva!årsmötet trycks årets utgåva!årsmötet trycks årets utgåva!årsmötet trycks årets utgåva!    

Bambi 

Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf 

Onsdagen den 13 mars 2013 kl. 19.00. 

Mingel med vin från kl. 18.30! 

Måns kommer inte, men det gör delar av 

vårt fenomenala midsommarband! 


