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I DETTA NUMMER: VI PRESENTERAR VÅR  

NYA TIDNING! 

DAGLIG VERKSAMHET  

BRÄCKE DIAKONI—FALKENBERG 

FALKEN BERGET 

JOBBMIXEN 

   - EL-LITEN 

   - BOULECENTER 

LYCKEGRUPPEN 

VITVARUÅTERVINNINGEN 

FABRIKEN 

PASSAGEN 

ULLAREDS DAGLIG VERKSAMHET 

KERAMIKEN 

HANTVERKSHÖRNAN 

KULTURGRUPPEN 

HAGAGRUPPEN 

TRÄCENTER 

SOLSIDAN 

FLEXGRUPPEN 

BILD/DATA 

AKTIVITETSCENTER 

CAFÉ PÄRLAN 

FALKÅSEN 

Här kommer så småningom även 
adresser att läggas in. 

1 mars  2018 

EN TIDNING FÖR  FÖR OSS  SOM JOBBAR 

INOM DAGLIG VERKSAMHET, BRÄCKE DIAKONI. 



 

 

Mitt bästas tv tips är en svensk dramathriller,          
Farang med Ola Rapace och Louise Nyvall.                  
En svensk serie som utspelar sig i Thailand.                

Serien hade premiär 9 mars 2017  på C More film 
och serier med svenskas skådespelarna Ola Rapace 
och Louise Nyvall. 

Jag tyckte att den var spännande och läskig! 

 

Av L.A. 
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REDAKTIONEN 

 

Carolin  

Keramiken 

0346 73 72 16 

Redaktör. Fotograf. 

——————–——- 

Marie Nilsson 

Fabriken 

0346 73 72 22, 073 644 72 22 

marie.nilsson@brackediakoni.se 

Redaktör, (korrigerar text mm). 

Jag tycker om när det är fart är fläkt! 

————————— 

Anette Törnqvist 

Passagen 

Tel: 0346 73 72 23, 073 644 72 23 

anette.tornqvist@brackediakoni.se 

Ansvarig utgivare, Projektledare. 

Jag tycker om att måla och rita! 

————————— 

TRYCKERI: 

Bild/Data 

Marianne Bengtsson och C/O 

marianne.bengtsson @brackediakoni.se 

0346 73 72 13, 073 644 72 13 

LEDARSIDAN 

Cheferna  
springer runt 
och har massor 
att göra. 

I nästa nummer 
kommer vi att 
få  några ord av 
dom här... 

 

Anna och 
Ewa… 

 

FILMTIPSET  
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Några ord från tidningens projektledare…... 

Du håller nu det första numret av vår nya tidning! 

Den fick 8 sidor. Vi som jobbar inom daglig verksamhet ska tillsammans få 
den att växa! 

Vår redaktion börjar komma igång. Så småningom kommer vi att skriva 
mer om oss som ingår i redaktionen. 

Vem som helst kan skapa en artikel, en sida. Personal, deltagare , chefer 
mm… 

Nästa tidning kommer runt den 2 maj. Stoppdatum för inlämnande av 
material är den 25 april.  

Skicka ert material till anette.tornqvist@brackediakoni.se 

Då hoppas jag att vi får in många intressanta och roliga artiklar! 

Vi kommer att starta ”budkaveln” nästa nummer. Det innebär att en eller 
två arbetsplatser får möjligheten att presentera sig.  

 

Först på tur är Hjortsberg med Keramiken och Hantverkshörnan!  

Nu närmar sig våren och värmen…. 

Inspiration och lust! 

 

 

              Anette 
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 SR:S GÅTOR: 
 

1) Vad blir det om man korsar en ko med en arab? 

2) Vad blir blötare  ju mer man torkar sig med den? 

3) Hur tar man sig över en å utan att bli blöt? 

4) Varför kryper norrmännen på alla fyra i affärer? 

5) Varför har norrmännen nattskjorta på sig när de 
kör motorcykel? 

 

Svaren hittar du upp och ner, nederst denna sida. 

 

ANNBRITTS KLURIGHETER 

        +      = EN KÄND 

             KRIGARKUNG 

       
      
   

  

 SR:S GÅTOR: 

1) Milkshake 2) Handduken 3) Man ror 4) De letar efter lågpriser 5) De ligger ner i kurvorna 

Svar på klurigheter: Gustav II Adolf  och Musikant 
 

 

 

= ETT YRKE Macken  

Lorensbergsteatern Göteborg torsdag 1 februari  2018. 

6 st kunder och 3 personal  från Berguvsvägens gruppboende  

åkte tåget till Göteborg  för att se tv serien ”Macken” med Galenskaparna och af-
tershave.  

Föreställningen började 19.30 vi åt på Lorensberg före föreställningen 

som var jättebra. Man kände igen mycket som t.ex när de får besked om att  

macken skall rivas.  

Alla skådespelarna var jätte duktiga vi kände även igen låtarna t.ex ”Gött at leva” 
som ju Niklas i Kulturgruppen brukar sjunga och ”Roy o Rogers Mack”. 

Vi  var 3 st ifrån Kulturgruppen, D.v.s Eva Ortgren, Marie Johansson, Jörgen  

Gunnarsson och Annelie Svensson från Boulecenter  

Tobias Johansson från Bild och data och Anders  Karlsson från Vitvaruåtervinningen 
var också med. 

Alla vi  bor på Berguvsvägens gruppboende. Vi åkte från Falkenberg station ca 
16.30. Föreställningen var i 2 akter och i pausen drack några av oss en läsk.  

Till maten åt några av oss Biffrydberg ungefär som pyttipanna.  

Teatern var  jättebra och slutade ca 22.00. Vi åkte tåg till och från Göteborg.   

Vi var hemma sent så alla var trötta och vi var lediga från våra jobb på fredagen 
den 2 februari.  

Skrivet av EVA ORTGREN OCH MARIE JOHANSSON I KULTURGRUPPEN. 


