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DALABULLEN 
 
Här kommer årets första nybakade dalabullen. Vi har satt ihop en 
ny och rolig blandning av aktiviteter som passar hela familjen. 
 
Under 2013 vill vi pröva att avveckla dalabullen i pappersformat 
på grund av de höga kostnaderna det innebär för föreningen att 
göra brevutskick. Därför ber vi dig, som inte redan har gjort det, 
att skicka in din e-postadress till: aalgstrand@hotmail.com eller 
dalarna@celiaki.se 
 
KALENDARIUM 
 
VÅREN:                                        HÖSTEN: 
 
Årsmöte                                         Familjedag på Hellmans Ö 
10 Mars                                          24 Augusti  
 
Regionsträff                                  Ahlborgen 
13 April                                          September 
 
Bowling                                         Föreläsning 
19 April                                          Oktober 
 
Ordförande konferens                 Mat för livet-mässan 
26-28 April                                     9 November 
                                                      
                                                       Julbak & godistillverkning 
                                                       2 November      
                                   
                                                       Julbord                                    
  

Nr 2 Hösten 2017       www.celiaki.se/dalarna

Kalendarium
Mässa, Mat för livet, Kista
Lörd 11/11, se sid 8

Julbord
Sönd 26/11, se sid 7

Föreläsning med 
Margareta Elding-Pontén
Se sid 8

Nr 1 Våren 2019

6 Mars. Årsmöte i ABF-lokalen 
i Falun, se sid 3

13 April. Bad och pizza på 
Aqua Nova i Borlänge, se sid 4

19 Maj. Vrålfika ABF-Lokalen i 
Falun, se sid 5.

16 Juni. Fikaträff i 
Frostbrunnsdalen, se sid 6.

18 Augusti. Bowling O´Learys, 
Borlänge, se sid 7

September. 
Leos lekland, se sid 7
Prison Island, se sid 8



2

Genomförda aktiviteter under våren 2017
(mer text och bilder finns på vår hemsida)

Besök hos Semper.
Vi hade väntat länge på att få besöka Sempers 
fabrik i Korsnäs. När det så äntligen blev av den 
31 januari, blev det också riktigt bra. 
Där mötte oss två mycket trevliga och kunniga 
representanter för Semper. Malin Westling gav 
oss en introduktion i ord och bilder av företa-
get med intressant historik. Platschefen Jörgen 
Thunholm berättade på ett personligt, humoris-
tiskt sätt om dagens produktion och de svårighe-
ter man har att bemästra.

Jörgen guidade oss sedan runt i anläggningen. 
Vi vandrade med, stiligt iförda transparenta 
rockar, hårskydd och blå skoskydd. Vi fick följa 
ett knäckebröds tillkomst från säckarna med 
glutenfritt mjöl fram till att brödet förpackades. 

Leos lekland
Vi möttes lördagen den 11 februari för att leka och stoja på Leos 
lekland. Både barn och vuxna åkte rutschkanor och lekte i de många 
aktiviteter som fanns.
Alla hungriga barnmagar fylldes med glutenfria hamburgare, strips och 
dryck. För den som ville så fanns även glutenfria pannkakor att välja 
på.
Personalen hade en bra koll på vad som gällde vid matallergier och 
bra regler fanns i köket vid hantering av glutenfria alternativ.

Text: Jennica Simesgården.

Platschefen Jörgen 
Thunholm

Jörgen berättade mycket informativt bl a om hur 60 år gamla maskiner 
fungerar prickfritt. Mekaniska lösningar håller längre än dagens elek-
tronikbaserade, tyckte vi oss kunna konstatera.
Efter den mycket givande guidningen fick vi Semperkassar, fyllda med 
prover från produktionen i Korsnäs.

Text: Anders Algstrand

Låna en bakhäll
Vill du prova på att baka tunnbröd, 
läfsor eller andra sorters bröd?
För medlemmar finns det hällar att låna.
Kontakta styrelsen via dalarna@celiaki.se om du vill låna en häll.
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Bad & Pizza - kul familjedag i repris!
En fin lördag för utomhusaktiviteter valde vi, ett förväntansfullt gäng, 
att ändå hålla oss inomhus. Skälet var att vi ville vara med om den 
traditionella Bad & Pizzadagen på Aqua Nova i Borlänge.
De flesta av oss hade varit med åtskilliga gånger men för ganska 
många var det premiär. Ryktet hade gått att det här är en mycket trev-
lig familjeaktivitet.
Vi badade, simmade och lekte i vattnet i mer än två timmar. Då kom 
pizzorna!! Vi delade dem i bitar, så att vi alla kunde prova runt bland 
de frestande smakerna.
Mätta och belåtna fortsatte vi sen ytterligare ett par timmar med att roa 
oss i vattnet.
 
Tack till er alla, som kom och bidrog till en riktigt härlig dag!

Årsmötet
Söndagen den 12 mars var det återigen dags för ett årsmöte. Efter 
lunchen började vi med årsmötet. Styrelsen och revisorerna redovi-
sade året som gått. Styrelsen fick en ny sammansättning.

Under övriga frågor undrade mötesdeltagarna varför styrelsen hade 
valt att ställa in ”Mat-för-livet” mässan i år. Anledningen är färre delta-
gare. Om man fyller en buss till 1/3-del blir kostnaden för stor. Årsmö-
tet ansåg att styrelsen ska försöka få ihop en resa även i år. Se sid 8!

Maria Danmo och Jennica Simesgården informerade om stadgearbe-
tet som förbundsstyrelsen gör. 
Vi avslutade stämman med att avtacka Åsa och Gun-Britt för deras 
arbete i styrelsen och stämmans ordförande, Ronny Björn.

Text: Ulf Lindberg

Genomförda aktiviteter under hösten 2018
Prison Island
Söndag förmiddag den 21 oktober samlades ett förväntansfullt gäng 
på Prison Island i Borlänge som är en snällare variant av ”Fångarna 
på fortet”. Vi hade bokat två timmar lek för både vuxna och barn vilket 
visade sig vara försvinnande kort. En perfekt aktivitet att göra tillsam-
mans med t ex familjen då cellerna hade stor variation av utmaningar.
I vissa celler var det problemlösning med svåra tankenötter, en an-
nan var väldigt fysisk där man skulle klättra ”på väggarna” för att ta sig 
fram till en pytteliten knapp som skulle tryckas på – helst samtidigt i tre 
olika trånga utrymmen.
I några celler var det minnet som testades. Man kan konstatera att 
det lag som hade flest barn som både är smidiga och smarta/minnes-
starka hade de bästa förutsättningarna att klara dagens aktivitet. Bra 
jobbat alla kids!! Nästa år ska vi vuxna träna upp oss och då ni…..

När vi återsamlades var vi mycket hungriga. Två timmars lek kostar 
på. Föreningen tar med sig det till nästa år. Kanske kan denna aktivitet 
återkomma där vi avslutar med mat?? Hoppas att vi syns då!

Tre-rätters middag på Hushagsgymnasiet
En underbar måndag i oktober, hade 28 st personer samlats på 
Hushagsgymnasiet restaurangutbildning i Borlänge för att njuta av en 
tre-rättersmiddag som bestod av en trattkantarellsoppa eller 
morotssoppa till förrätt, rödingfile eller hjortrostbiff till varmrätt och 
som avslutades med äppeltartlet med kardemummaglass och äppel-
sås. 
Stämningen kring de fint dukade borden var på topp och eleverna 
på restaurangutbildningen var trevliga och duktiga i sitt bemötande. 
Stämningen i restaurangen var god och man till och med hörde 
smakupplevelser mellan tuggorna.

Vi tackar för en trevlig kväll med god stämning och den  välsmakade 
maten.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
 i Celiakiföreningen i Dalarnas län

Plats: 
ABF, Stigaregatan 7, Falun (ingång från gården).

Tid: 
Onsdagen den 6 mars kl 18.00

Parkering: 
Hälsingtorget (vid Blackstone).

Vi börjar mötet med att äta en lättare måltid
(kallskuret alternativt glutenfri smörgåstårta) 

som föreningen bjuder på. 
Därefter hålls årsmötesförhandlingarna.

OBS! att du under punkten ”övriga frågor” kan ta upp 
viktiga frågor, tankar och idéer som rör våra 

överkänsligheter. Det har blivit bra diskussioner vid de 
senaste årsmötena.

Anmälan senast den 27 februari till e-post: 
dalarna@celiaki.se

Anmäl då om du är allergisk/överkänslig mot annat 
än gluten/laktos.

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen!



Låna en bakhäll
Vill du prova på att baka tunnbröd, läfsor 

eller annat matbröd?

För medlemmar finns det hällar att låna.
Kontakta styrelsen via

dalarna@celiaki.se
om du vill låna en häll.
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Medlemsfika i Falun
Lördag 29/4 var det medlemsfika på  ”Gott och Reco” som ligger vid 
Stora torget i Falun. Det blev en riktigt god och trevlig eftermiddag. 
Många erfarenheter och kontaktknytningar gjordes medlemmarna 
emellan. 

Ölprovningen i Falun
Vi var ett nyfiket gäng som dök upp på Systembo-
laget i Falun, där vi fick prova ölen inne i butiken 
bland hyllorna på öl-avdelningen.

Vi lotsades utav 2 st duktiga medarbetare på 
systemet som kunde sina saker. En hade tom ett 
eget minibryggeri hemma! Han berättade bl a hur 
man lägger kornet i blöt för att få det och gro. När 
sedan grodden är 3/4-delar av kornets längd är 
det som mest med socker för att få det och börja 
jäsa. Humle tillsätts sedan i jäsningen för att ge 
smak.
Öl-sorterna vi provade var alla glutenfria genom olika processer i till-
verkningen. Var och en hittade till slut sina egna favoriter bland de sju 
olika sorterna, allt från lager till DPA. Det var en lyckad provning, som 
jag tror alla var belåtna med.

Många avsmak-
ningsglas blev det!

På Systemet finns det 
ett begränsat sortiment, 
men det finns fler sorter 
som går att beställa. 
Man behöver inte ta en 
hel låda utav ett öl, det 
går att beställa en flaska/
burk också! Bra att veta 
om man vill göra sin 
egna provning hemma!

Text o bild: Ulf LindbergDe sju olika ölsorterna vi provade under 
kvällens lopp.
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Middag på Haganäs
Trots att många lärare tycker att vår idé om en gormé-middag var bra, 
så har dom inte lyckats få in det i sin kursplanering. Vi bestämde oss 
då för att äta en middag på Haganäs restaurang i Borlänge istället. 

En skön fredagskväll hade vi så restau-
rangen helt för oss själva. Där avnjöt vi 
en tre-rätters middag. Vi hade en kött-
rätt och en fiskrätt att välja mellan.

Kötträtten:
Vit sparris, stekt pilgrimsmussla, löjrom.
Oxfilé, tryffelsås, sötpotatis
Jordgubbsglass, inkokt rabarber, man-
delkaka, vaniljkräm

Fiskrätten:
Kallrökt fjällröding, forellrom, lemoncurd
Pocherad Bergtunga, Vannameiräkor , 
saffranssås
Hallonpannacotta, vit choklad, kokos, 
pistagenöt, mandel

Allt var glutenfritt förstås. Det var väl-
lagat och mycket gott. Efter en glad och 
trevlig kväll tillsammans var vi alla eniga 
om, att detta har vi inte gjort för sista 
gången!

Text o bild: Ulf Lindberg

Alla väntar otåligt på att 
fotografen ska ta sin bild 

innan de får avsmaka 
desserten!

Medlemsfika i Ludvika
Sött & salt bjöd på hembakad ananaspaj och grädde, halloncheese-
cake och två sorters småkakor. Godsakerna intresserade så att alla 
glömde att fotografera och högg in för fulla muggar. Föreningen fick en 
mycket positiv känsla av ägaren som fixade och trixade för att vi skulle 
bli nöjda med vårt besök, vilket vi också blev!

Text: Barbro Kvist

Låna en bakhäll
Vill du prova på att baka tunnbröd, 
läfsor eller andra sorters bröd?
För medlemmar finns det hällar att låna.
Kontakta styrelsen via dalarna@celiaki.se om du vill låna en häll.
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Äventyrsbad på Aqua Nova
med Celiakiföreningen i Dalarna

Vi träffas lördagen den 13 april kl. 9.50 vid entrén in 
till äventyrsbadet i Maserhallen Borlänge

Vid lunchtid frossar vi i glutenfri pizzabuffé från Romme pizzeria

Kostnad:
medlemmar 50 kr 

Icke medlemmar faktisk kostnad + 50 kr för pizza buffé 
(för aktuella badpriser se Aqua Novas hemsida).

Anmälan senast 6 april till dalarna@celiaki.se
Bindande anmälan betalas i förskott till bankgiro: 5403-0077

Celiakiföreningen i Dalarna
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Vrålfika!

Varmt välkomna söndag den 19 maj på vrålfika kl.13:00 
i ABF:s lokal i Falun (Stigaregatan 7)

tillsammans med Celiakiföreningen i Dalarna, för en trevlig
stund, där vi delar det goda medhavda fikabrödet med varandra.

Betalningen för att delta i vrålfika är att ta med sig något 
eget/hembakat som är både gluten- och laktosfritt samt 

receptet för att kunna dela med sig av det goda.

Föreningen bjuder på kaffe, the och saft.

Vill man absolut inte baka och ändå vill delta, så blir 
kostnaden 50 kr per person oavsett medlem eller inte.

Anmäl till dalarna@celiaki.se senast söndag den 12 maj
Bindande anmälan betalas i förskott till Bankgiro 5403-0077 

Kontakta Linda (073-024 05 05), Anne (073-671 99 90) vid frågor.

Välkomna!
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Medlemsfika i Borlänge
Föreningens träff i vackra Frost-
brunnsdalen var ett uppsakattat in-
slag, ett stort antal medlemmar del-
tog. Caféet hade verkligen gjort sitt 
bästa och bjöd på en färgsprakande 
tallrik av godsaker som kolapaj på 
hasselnötsbotten, cheesecake med 
mango och vit choklad, sommar-
tosca med rabarber och jordgubb, 
lakritschokladkaka med hallon-
maräng och raw snickersruta med 
jordnöt/choklad/havrenougat.

Text o bild: Jennica Simesgården

Bowling 
Den 20 augusti på eftermiddagen träffades ett gäng från Celiakifören-
ingen för att bowla på Chrilles bowling i Falun. Det var ganska tomt i 
lokalen när vi kom men när Celiakiföreningen börjat rulla kloten höjdes 
volymen avsevärt. Ganska snart visade det sig att vi hade en medlem 
som utklassade oss andra. Vi andra kämpade på och fick goda råd av 
vår ”expert”. 
Efter bowlingen bjöds det på glutenfria hamburgare och vi slog oss 
ned för en lugn stund. Varma och förnöjda med eftermiddagen tack-
ade vi för oss och begav oss hem något bättre i bowling än innan vi 
kom. Tack för en trevlig eftermiddag alla medlemmar som deltog.

Text: Fia Ottosson

Fikaträff söndagen den 16 juni kl 14.00 
i Frostbrunnsdalen, Borlänge.

Det bjuds på en fikatallrik med fritt val av kaffe, the eller saft. 
De bakar naturligt glutenfria bakverk till oss. I vissa kakor ingår rent 
havre. Säg till om du har någon annan allergi t ex nötter så ska de 

försöka hitta alternativ.

Avgiftsfritt deltagande men först till kvarn gäller!
Max antal deltagare är 60 personer.

Anmälan senast 7 juni till:
dalarna@celiaki.se

Välkomna!
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Bowling på O´Learys
Nytt år och nya möjligheter att umgås.

Den 18 augusti bjuder Celiakiföreningen 
in till en trevlig dag i bowlinghallen i 

Borlänge som avslutas med
att avnjuta en lättare måltid på O´Learys 

Mer information kring bowlingen kommer att läggas ut på 
Facebook och hemsidan längre fram.

Varmt välkomna!

Låna en bakhäll
Vill du prova på att baka tunnbröd, 
läfsor eller andra sorters bröd?
För medlemmar finns det hällar att låna.
Kontakta styrelsen via dalarna@celiaki.se om du vill låna en häll.

3

Bad & Pizza - kul familjedag i repris!
En fin lördag för utomhusaktiviteter valde vi, ett förväntansfullt gäng, 
att ändå hålla oss inomhus. Skälet var att vi ville vara med om den 
traditionella Bad & Pizzadagen på Aqua Nova i Borlänge.
De flesta av oss hade varit med åtskilliga gånger men för ganska 
många var det premiär. Ryktet hade gått att det här är en mycket trev-
lig familjeaktivitet.
Vi badade, simmade och lekte i vattnet i mer än två timmar. Då kom 
pizzorna!! Vi delade dem i bitar, så att vi alla kunde prova runt bland 
de frestande smakerna.
Mätta och belåtna fortsatte vi sen ytterligare ett par timmar med att roa 
oss i vattnet.
 
Tack till er alla, som kom och bidrog till en riktigt härlig dag!

Årsmötet
Söndagen den 12 mars var det återigen dags för ett årsmöte. Efter 
lunchen började vi med årsmötet. Styrelsen och revisorerna redovi-
sade året som gått. Styrelsen fick en ny sammansättning.

Under övriga frågor undrade mötesdeltagarna varför styrelsen hade 
valt att ställa in ”Mat-för-livet” mässan i år. Anledningen är färre delta-
gare. Om man fyller en buss till 1/3-del blir kostnaden för stor. Årsmö-
tet ansåg att styrelsen ska försöka få ihop en resa även i år. Se sid 8!

Maria Danmo och Jennica Simesgården informerade om stadgearbe-
tet som förbundsstyrelsen gör. 
Vi avslutade stämman med att avtacka Åsa och Gun-Britt för deras 
arbete i styrelsen och stämmans ordförande, Ronny Björn.

Text: Ulf Lindberg

Lek och bus på Leo´s lekland i Borlänge

Under september månad bjuds det upp till lek och bus på 
Leo´s i Borlänge (Cirkelgatan 1).

Under dagen kommer vi att inta en lättare lunch.

Datum och tid samt anmälningsuppgifter kommer i Bullen under 
hösten och kommer även att läggas ut på Facebook och hemsidan.

Varmt välkomna stora som små!
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Under september månad kör vi igen!
Vi samlas och har en trevlig stund tillsammans 

på Prison Island Borganäsvägen 48 
(Sveatorget) Borlänge.

Prison Island är ett fängelseäventyr och 
upplevelsecentrum för alla 9-99 år.

Det handlar om att samarbeta och lösa 
stora och små utmaningar.

Gå gärna in på deras hemsida och läs lite 
om äventyret. http://prisonborlange.se

Vi kommer att ha ca 2 timmar på oss att utmana 
oss själva och vi avslutar dagen med

att avnjuta en lättare måltid på O´Learys.

Mer information kommer i Bullen till hösten samt på 
Facebook och hemsidan.

Varmt välkomna.

Prison Island 
väntar på dig!


