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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 2 Hösten 2018

Intresseanmälan 
”Mat för livet mässan”, se sid 8

15 september Bad och pizza på 
Aqua-Nova, se sid 5

21 oktober Prison island, 
se sid 6

22 oktober Middag
Hushagsskolan, se sid 7

25 November Julbord, se sid 9
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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 våren 2018

Stort intresse för nya kunskaper om celiaki.
Föreläsningen med Margareta Elding-Pontén den 21 januari visade på 
stort intresse för att få mer kunskap om bl a forskningen kring celiaki.                                                                                 

Vi var fler än 60 intresserade åhörare vid föreläsningen på Kulturhuset 
Svanen i Borlänge. Margareta Elding-Pontén, författare till boken 
“Glutenfritt - gott och enkelt, är doktor i kemi och “nyfiken” forskare - 
och har själv celiaki. 

Med sin forskarbakgrund följer hon intresserat utvecklingen kring sin 
sjukdom. Vi fick bl a bekanta oss med olika behandlingsmetoder som 
vaccin, läkemedel och kost.                  

Margareta pratade också om trenden att undvika gluten – utan att ha 
fått en diagnos. Hon tog också upp orsaker till varför en del av oss 
utvecklar celiaki. Det blev en mycket intressant och lärorik eftermiddag 
både för medlemmar och anhöriga.

Text: Anders Algstrand

Rapport från Årsmötet 
Årsmötet hölls den här gången på Domnarvsgården i Borlänge den 
11 mars med 25 medlemmar närvarande. Vi började med en utsökt 
lunch med kött-, fisk- och vegalternativ. Allt gluten- och laktosfritt 
förstås. Många goda och givande samtal hanns med mellan tuggorna.                                                                                                                                        
       
Sen var det dags för årsmötesförhandlingarna. Mötet godkände verk-
samhetsberättelsen med bokslut och gav ansvarsfrihet för styrelsen. 
Likaså antog mötet styrelsens förslag till aktivitetsplan och budget för 
2018. Bl a beslutades det efter diskussioner, att styrelsen ska inven-
tera intresset för resa till Mat för livet-mässan i november.

Styrelsen minskade med två ledamöter från åtta till sex.                                                        
Avgående Åsa Sandell, Ulf Lindberg, Barbro Kvist och Jennica 

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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Simesgården avtackades och efterträds av Anne Petrilä Ekholm, 
Stora Skedvi och Linda Andersson, Falun.                    

Maria Danmo avgick som ordförande men kvarstår som ledamot. 
Till ny ordförande valdes Monika Matsson, Borlänge som redan gjort 
ett år i styrelsearbetet. 

Glädjande är att vi nu efter flera års avsaknad åter har en valbered-
ning för valen till årsmötet 2019. Eila Nord och Jennica Simesgården 
valdes till det viktiga uppdraget. 

Hela listan över förtroendevalda hittar du på celiaki.se/dalarna.
Text: Anders Algstrand

5-6 april
Den tänkta påskkryssningen blev inställd pga för få anmälningar

Lördagseftermiddagen den 21 april samlades ett glatt gäng för att fika 
på Gott & Reco i Falun. Fiket hade precis stängt för ”vanliga” gäster 
så föreningen fick ha lokalen för sig själva. Vi ställde om borden så vi 
fick ett långbord att samlas runt.

Gott & Reco hade förberett med tre olika kakor att fika på. Till det 
bjöds det på kaffe, the eller saft. Tiden går fort som den brukar göra 
när man har roligt. Samtalet flöt på och nya kontakter knöts. Helt 
plötsligt började alla gå hem till sitt, mätta och belåtna. Jag hade tänkt 
fota vår sammankomst men var så upptagen att prata med alla trev-
liga medlemmar. De tappra som var kvar ställde upp på ett foto. Det är 
kul att träffas och småprata lite, så kom du också nästa gång!

21april
Ludvika: 7 deltog i lunchen. Maten var god och träffen kändes lyckad.

19 maj
Gocarten fick ställas in då inga anmälningar hade inkommit.

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

5

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

Fikaträffen i 
Frostbrunnsdalen 

den 17 juni, Borlänge.

Det var roligt att så många slöt upp 
för att avnjuta de goda bakverken 
trots regnvädret. 

Vi blev 48 personer som samlades 
under ett och samma tak  med god 
stämning samt hög värme. 

Personalen har ytterligare ett år 
skapat en god och välsmakande 
glutenfri och ekologisk smakupple-
velse. Nöjda och belåtna hoppas 
vi att vi får komma tillbaka nästa år. 

Bowling på O´learys i Borlänge den 19 augusti. 
Ett stort glatt häng samlades på Olearys i Borlänge för att bowla och 
sedan äta hamburgare/sallad tillsammans. Trots att det gick si så där 
för vissa och att banorna krånglade så var humöret på topp. Maten 

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
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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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Celiakiföreningen i Dalarna 
bjuder in till äventyrsbad på Aqua Nova

Vi träffas lördagen 15 september
kl 10.00 vid entrén i Maserhallen

Vid lunchtid frossar vi i
glutenfri pizzabuffe från Romme pizzeria

Kostnad medlemmar
50kr

Kostnad icke medlemmar:
Faktisk kostnad

Anmäl senast 8 september till
dalarna@celiaki.se

Bindande anmälan
betalas i förskott till bankgiro 5403-0077 

Celiakiföreningen i Dalarna

Kommande aktiviteter



6

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

Prison Island väntar på dig!
Inställelsetid: Söndagen den 21/10 kl 10.00--12.00

Borganäsvägen 48 (Sveatorget) Borlänge 

Prison Island rekommenderar oömma kläder och sköna inneskor. 
Ta gärna med en vattenflaska då ingen dryck 

(eller förtäring) ingår i aktiviteten. 

Gå gärna in på deras hemsida och läs lite om fängelsereglerna 
innan vi träffas: http://www.prisonborlange.se

Prison Island rekommenderar
 lag på 3 personer och vi försöker 

dela upp oss efter detta. 
Men om en familj på t ex 4 personer 

vill vara ett lag är det självklart ok. 
Vuxna ansvarar för medföljande barn. 

Barn under 8 år går in gratis. 

Anmälan till dalarna@celiaki.se senast fredag den 12/10. 

Pris100 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar. 
Betalning ska ske till Bankgiro 5403-0077 senast den 12/10. 

20 platser finns reserverade - först till kvarn gäller!

Kontakta Fia Ottosson 070-677 33 01 vid frågor.

Välkomna!
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Text: Fia Ottosson

Välkomna på tre-rätters middag 
Plats: Hushagsgymnasiet, Utanforsvägen 3 Borlänge

Tid: 22/10 kl 18.00 (och som längst till 22.00)
Några gästparkeringar finns vid skolan men vi får även använda 

parkeringsplatser med motorvärmare vid vårt besök.

Vi kommer att erbjudas en gluten- och laktosfri tre-rätters meny. 
Du kan välja mellan kött eller fisk. Meny kommer inom kort att läggas 
ut på Facebook. Bordsvatten ingår i menyn. All övrig dryck betalas av 

gästen på plats.
Hushagsgymnasiet har serveringsrättigheter för alkohol. Det finns 

även alkoholfria alternativ att erbjuda. De vill gärna träna på att erbju-
da oss gäster rätt dryck för maten som vi äter. 

Pris: 
Vuxna medlemmar: 150 kr

Vuxna icke medlemmar: faktisk kostnad (föreningen har inte exakt pris 
än ca 350 kr, information kommer på Facebook)

Barn medlemmar: 10 kr/födelseår för barn upp till 10 år. 
Dock max 50 kr för barnportionen.

Barn icke medlemmar: faktisk kostnad: 80 kr för barn upp till 10 år
Betalning ska ske till bankgirot 5403-0077 vid anmälan. 

Bindande anmälan.
 

Anmälan senast 13/10 till celiaki@dalarna.se. Vänligen ange namn, 
om du önskar kött eller fisk, om du är medlem/icke medlem på alla du 
anmäler samt om det är en barnportion som ska serveras (med ålder 

på barnet).

Max 30 st kan delta men vi måste vara 15 st för att denna aktivitet 
ska kunna genomföras så kom igen och träffa oss i föreningen. 

Det är ett utmärkt tillfälle att visa upp föreningen för framtida 
kockar och serveringspersonal.

Vid funderingar kontaktar du Fia Ottosson 070-677 33 01
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Intresseanmälan Mat för livet mässan 
På senast årsmötet diskuterades Mat för livet mässan. Styrelsen 
upplever att intresset för en resa dit har minskat, men årsmötet 

önskade att vi gör en intressekontroll. Årets Mat för livet mässa är 
fredagen den 16/11 samt lördagen den 17/11 kl 10.00--16.00. 

Ingen i styrelsen kan följa med på en eventuell bussresa lördagen 
den 17/11. Styrelsen önskar höra efter vilket intresse som finns i 

föreningen att en buss anordnas? Kan någon av medlemmarna åta 
sig att pricka av deltagarna, ordna med inträde på plats m.m?

Om det inte blir någon bussfärd kan föreningen erbjuda att subven-
tionera inträdet samt bilersättning vid samåkande till mässan för de 

medlemmar som har intresseanmält sig. Styrelsen kommer ta ställning 
till vad vi kan erbjuda efter anmälningstidens slut 5/10.

Vänligen ange vid intresseanmälan om ni kan tänka er vara 
”reseledare”, om ni har för avsikt att åka själva om det inte blir någon 
bussfärd. Vilken ort åker ni från? Hur många är ni i bilen? Kan någon 

mer åka med i bilen? 

De som har intresseanmält sig (ej bindande) kommer att få ett mail 
med ytterligare information hur det blir efter den 5/10.

Maila intresseanmälan till dalarna@celiaki.se om ni har önskemål att 
åka till Mat för livet mässan senast 5/10. 
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Inbjudan
till  Julbord

Vi äter på Buskåkers Gästgiveri i Borlänge, 
strax söder om Stora Tuna kyrka.

Vi träffas där den 25 november kl 13.

 Kostnad: Vuxen medlem från 13 år, 200 kr 
Vuxen medföljande, 455 kr 

Barn medlem under 13 år, 10 kr/år, högst 60 kr 
Medföljande barn 100 kr 

Förhandsbetalning
 till Celiakiföreningen Dalarna Bankgiro: 5403-0077 

Anmälan senast den 15 nov. till e-post: dalarna@celiaki.se 
eller Monika Matsson tel 070-4942982

Välkomna!


