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DAGLIG VERKSAMHET  

BRÄCKE DIAKONI—FALKENBERG 

FALKEN BERGET 

JOBBMIXEN:   

Nygatan 37 

   - EL-LITEN  

     Falkåsvägen 2 

   - BOULECENTER  

     Läroverksgatan 

 

LYCKEGRUPPEN  

Kvekatorpsvägen 16 

 

VITVARUÅTERVINNINGEN  

Falkåsvägen 1 

 

FABRIKEN  

Åkarevägen 6 

 

PASSAGEN  

Batterivägen 3 

ULLAREDS DV 

Varbetgsvägen 12 

 

KERAMIKEN  

Hjortvägen 5 f 

 

HANTVERKSHÖRNAN  
Hjortvägen e 

 

KULTURGRUPPEN  
Varbergsvägen 41 

 

HAGAGRUPPEN  
Skreavägen 5 

 

TRÄCENTER  
Skreavägen 5 

 

SOLSIDAN  
Murarevägen 43  

 

FLEXGRUPPEN  
Murarevägen 43  

 

BILD/DATA  
Murarevägen 43 

 

AKTIVITETSCENTER  
Murarevägen 43  

 

CAFÉ PÄRLAN  
Murarevägen 43  

 

FALKÅSEN  
Falkåsvägen 3 

  

2 maj 2018 

EN TIDNING FÖR  FÖR OSS  SOM JOBBAR 

INOM DAGLIG VERKSAMHET, BRÄCKE DIAKONI. 

FOTOGRAF: J.Q. 



 

 

Yusefs nya chef Erik, som kallas ”arga 

kocken”, är sur och irriterad.  

Yusef gör sitt bästa och lär sig snabbt.  

”Arga kocken” inser snart att Yusef är  

riktigt duktig.  

Och det behövs mer personal.  

Kanske kan Yusef få stanna?  

Boken ingår i serien Vilja Jobba.  

I boken får vi veta hur det går till i ett 

storkök. 
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REDAKTIONEN 

 

Carolin Johansson 

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: 

Våra chefer: 

 

Anna Olsson 

 

Ewa Sjögren 

 

GUNILLAS BOKTIPS -  LÄTTLÄST  

I DETTA NUMMER 

REDAKTIONEN: Sidan 2 

CARROS VÅRHÄLS-

NING  

FINN 5 FEL 

Sidan 3 

ANSLAGSTAVLAN Sidan 4 

BOWLING-REPORTAGE Sidan 5 

REPORTAGE PÅ:  

KERAMIKEN & HANT-

VERKSHÖRNAN 

Sidan6 -7 

REPORTAGE DISCO Sidan 8-9 

HUNDAR Sidan 10 

GUNILLAS BOKTIPS 

LILL BABS LIV DEL 1 

Sidan 11 

VÅRA VERKSAMHETER Sidan 12 

LILL BABS SVENSSON DEL 1 

Lill Babs (Barbro Svensson) va född 9 mars 1938.  

Hon hann göra mycket i sitt liv. hon va gift två gånger.  

Först fick hon dottern Monica Svensson. 

Sen va hon gift med Lasse Berghagen år 1965 - 1968. 

Med Lasse så fick hon dotter Malin Berghagen.  

Sen så gifter hon sig med Kjell Kaspersson år 1969 - 

1973. Med Kjell fick hon dotter Kristin Kaspersson. 
 

I mars togs Lill Babs in på sjukhus med akut hjärtsvikt. 

Då fick hon reda på att hon hade cancer å dom kunde 

inte bota de. Dödsorsaken var cancer, kombinerat med hjärtsvikt.  

Lill-Babs led av hjärtflimmer i flera år fortsatte att arbeta.  

 

Hon gjorde tv-debut 1957 och gjorde sin första folkparksshow i eget namn 1958. 

Hon har så gott som besökt varje folkpark i Sverige och har belönats med  

folkparkens förtjänst-tecken i guld. 

1961 så representerade Svensson Sverige i Eurovisen Song Contest i Cannes . 

Då sjöng hon april, april. 
 

Lill-Babs har även medverkat i melodifestivalen 1960, 1961 och 1973. 

Filmer hon har medverkat i är en del som vi känner i gen, Bert-den sista oskulden, 

Mulan (rösten), Rederiet (tv-serie, en gästroll). Sist men inte minst, i 2 säsonger  

av bonusfamiljen va hon med i och spelade Gugge. Hon blev bara 80 år gammal,  

dog den 3 april 2018.         

            Av  J.Q., Passagen   
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Facit:  

Boll på antenn, Stråle på stjärna, Prick på flygande tefat, En fot,Finger på hand 

Chihuahua  

Chihuahua är en av det minsta hundraserna och är ursprungligen från 

Mexiko och nådde Sverige 1951.  

Det finns två olika varianter, lång och korthårig.  
 

Sedan mitten av 2000-talet har hundens popularitet ökat kolossalt. 

Paris Hiltons lilla Chihuahua sägs haft en stor bidragande roll. 
 

År 2012/2013 var hunden den fjärde populäraste rasen globalt sett. 

År 2012 nyregistrerades hela 2360 chihuahua i svenska kennelklubben 

vilket gör den till Sveriges populäraste hundras om man räknar båda  

varianterna tillsammans.  
 

Egenskaper hos denna ras är en pigg och glad hund som har en hög 

vaktinstinkt. Denna hund skäller gärna till främmande människor och 

hundar, men blir snabbt vänliga när de vet att det inte är någon fara.  
 

Rasen ger i mångas ögon ett 

intryck av att vara skör. 

Detta samt dess storlek gör  

att människor tenderar att  

förminska deras förmåga att 

klara av saker som är väntat 

av en större hund.  
 

Trots sin ringa storlek så är  

rasen mycket tåligare och  

tuffare än många tror.  

Det är definitivt ingen hund 

som man ständigt måste  

bära runt på!  
 

De har inga problem att hinna 

med en rask promenad eller 

liknade aktiviteter.  

Långa promenader och även Agility är några aktiviteter som Chihuahua 

uppskattar.  

Min Sigge var 8 veckor när han kom hem till mig och han är en  

långhårig Chihuahua och i dag är han 6 år!           
  

            Av Marie Svensson 

En vårhälsning från redaktör Carolin…… 

FINN 5 FEL Av: Elisabeth Wandell Kulturgruppen 
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DISCO på SMEDJAN  

REPORTAGE DISCO 

 

Det var två tjejer som hade ordnat disco.  

Fatbardha och Hanna. 
 

Vi gjorde inbjudningskort och skickade  

ut till alla grupper. 
 

Och det var en som hade ordnat musiken  

och Fatbardha stod på scenen och  

välkomnade alla på vårat disco. 
 

Discot var så här: Fatbardha bjud upp nån på  

dansgolvet och det blev både bugg och tryckare  

och Fatbardha skulle säga fina ord på scenen, 

önska stort välkomna på discot. 
 

Fatbardha gick och bytade om två gånger  

bara för att vara fin på disco.  

Det va 30 personer som kom och deltog.  

Nästan alla dansade.  
 

Innan disco så gick några stycken och skulle handla. 

Vi handlade både chips, ostbågar, chokladkex,  

läsk och festis, som såldes på discot. 
 

Discot var väldigt roligt och träffa massor folk. 

och vi hade så trevligt på disco på smedjan.  

Och vi är nöjda med allt. 

          Skrivet av Fatbardha   
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EN KVÄLL I  BOWLINGHALLEN !  

 

Varje onsdag mellan klockan 19:00 –20:00 träffas en 
grupp glada bowlare i Falkenbergs bowlinghall.   

Jag har varit med i 25 år, har en egen bowlingväska 

med klot och skor. Vi spelar 2 stycken på varje bana  

och har banorna 9, 10 och 11 (ibland 12).  

Jag tycker det är skoj att bowla och träffa kompisarna. 
Alla som vill kan vara med så kom gärna och prova på.  

 

           
   
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Av: Nina 
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R e p o r t a g e    H j o r t s b e r g  
                      Hantverkshörnan—Keramiken 

Vi är ett glatt gäng som älskar att skapa med våra händer,  

allt efter allas egna förmåga. 

 

Vi håller till på Hjortvägen 5E och är uppdelade i två grupper, 

Hantverkshörnan-Keramiken. 

Hos oss på Keramiken är huvudsysslan lera men vi gör även  

annat som t.ex måla, promenera, baka, samla material  

i naturen smycken och spelar spel. 

 

Hos oss på Hanverkshörnan är huvudsysslan olika former av  

textila arbeten t.ex vävning, stickning, virkning, påtning och syr. 

Även vi målar, promenerar, bakar och spelar spel och syr. 

 

 

 

Amy och Joanna berättar hur dom har det på Keramiken! 

 

Amy har jobbat på keramiken i 9 år.  

Tycker det är kul att jobba med lera. Amy trivs bra.  

Ibland gör hon paus och målar mandala.  

Gillar helst att göra spets-fat.  

Hon tycker det har blivit bättre när 
Bräcke tog över. 

 

Joanna har jobbat på keramiken i 5 
år. Hon tycker om att jobba på kera-
miken. Hon gillar att göra sina tomtar till jul som blir så 
populära på julmarknaden.  

Den har vi på keramiken och många köper tomtar.  

Ibland tar hon paus och målar mandala och påsar.  

Tycker det blev bra när bräcke tog över.  

Tar det lugnt när hon inte jobbar. 

 

 

Mia och Fatbardha berättar hur dom har det på 
Hantverkshönan! 

 

Mia Nilsson jobbar måndagar, onsdagar, torsdagar på 
Hantverkshörnan. Jobbar även extra tisdagar och  
fredagar på Ullared. Har jobbat länge på båda ställena.  
Hon trivs bra på båda jobben. 
Mia påtar och väver och pärlar, å klipper tyg ibland på 
Hantverkshörnan. I Ullared gör hon legojobb.  
Det är kul tycker hon. Det har blivit bra sen Bräcke tog 

över. Dom gör bra jobb! Det bästa 
är när vi får gratis mat när det är 
påsk lunch och jul lunch tycker Mia.  
 
 
Fatbardha har jobbat 7 år på Hantverkshörnan. Hon 
stickar och väver olika saker. Trivs bra på mitt jobb sä-
ger hon. Alla är snälla! Det bästa på hantverkshörnan är 
att få göra smycken. När hon inte jobbar brukar hon 
vara barnvakt åt sin systers barn, gå på stan. Ibland kö-
per Fatbardha något hon tycker om. När Bräcke tog 
över blev det mer aktiviteter och det är jättekul tycker 
hon. 

 

Det vi tillverkar säljer vi i våra butiker på Hjortvägen 5E.  


