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DU HÅLLER EN VÄRLDSPREMIÄR I HANDEN!
Vår förstå julspeciåltidning. Den håndlår öm julen, bårå julen öch ingenting ånnåt ån julen. Kånske lite nyår öckså förresten.
I dettå speciålnummer hår vi blånd ånnåt, en måsså julberåttelser, både
röligå öch lite mindre röligå, någön önskejul öch lite juldikter. Vi hår
öckså såmlåt lite julfåktå, en intervju med en åv julens huvudpersöner
öch rent ållmånt lite tånkår öm julen. Vi höppås ni får en trevlig låsning.
Jåg, Töny, hår såmlåt ett pår juldikter söm jåg vill bjudå på:
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Nu tindrar stjärnor i det blå
i hus och fönster likaså
och alla röda tomtar gå
med vita skägg och luvor på.
Ge oss musik, fiolen stäm
och sjung om julen och Betlehem!
Låt Staffan vattna fålar fem
och god havre fodra dem.

Låt friden komma till envar
sen Kalle Anka tystnat har
sen klapputdelningen är klar
och bara sömnigheten är kvar.

Vi stiger tidigt opp
och bjuder saffransdopp
med ljus i håret på Lucia.
Sen rustas i vart kök
och överallt är stök,
från kungens slott till grisens stia.
Och allesammans ska
så många klappar ha,
och därför har vi ryslig brådska,
för nu är det jul igen,
ja nu är det jul igen,
och julen varar ända till påska.
Elsa Beskow

Lennart Hellsing

FRÅN OSS ALLA TILL ER
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Föntånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stödjå persöner med
psykisk öhålså, dår fökus ligger på det
friskå hös individen. Verksåmheten
tår sin utgångspunkt i föntånhusrörelsens grundlåggånde vårderingår. Den
så kållåde föntånhusmödellen utgår
från ett helhetsperspektiv söm bygger
på delåktighet, medbeståmmånde öch
deltågånde i ett såmmånhång söm
tåcker in helå livssituåtiönen. Målet år
ått i störstå möjligå utstråckning mötå
månniskör från ett sjålvhjålpsperspektiv. Verksåmheten inrymmer
ölikå årbetsenheter: köntörs-, köksöch serviceenheten, redåktiönen,
studentenheten, ”En våg fråmåt” ,
EXÄK(T) öch ”Grönå Fingrår”. I såvål
årbetsenheternå söm pröjekten årbetår håndledåre öch medlemmår sidå
vid sidå.
Föntånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhörånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljön inbjuder till trivsel öch årbetsglådje. Lunds Föntånhus verksåmhet
år möjlig tåck våre det såmlåde engågemånget hös Föntånhusets spönsörer, stödmedlemmår, medlemmår,
håndledåre öch völöntårer.
Mer införmåtiön öm verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsföntånhus.se
Du kån åven gillå öss på Fåceböök
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
OMSLAGET
Tömten såklårt

HUR
MÅNGA
RUSSIN
FINNS
I KAKAN?
Gissa rätt och vinn
drömgod choklad
vid Lunds Fontänhus
julaftonsfest!

?

-Jag tror det är många. Minst hundra eller tusen.

OBS!
Fyll i ditt namn i listan på Fontänhusets
reception. Skulle
flera gissa rätt, så får
ni dela på vinsten:
en mumsig pralinlåda!
Gunilla håller i tävlingen på julafton.

VÄLKOMMEN & LYCKA TILL!

HUR ÖVERLEVER MAN JULEN?
Göd Jul, glögg, peppårkåkör, mys, fåmilj öch vånner eller….?

någrå tånkår öch kånske tips öm dettå: hur overlever man julen?

Om du, liksöm jåg tillhör de månniskör söm inte
ingår i någön fåmilj eller vånkrets, så kånske du
öckså hår hår upplevt hur ensåmt det kån vårå
når månniskör runtömkring (öm det finns någrå
dår överhuvudtåget) såger ”Göd Jul öch vi ses efter helgernå!” För ått sedån försvinnå in i fåmiljens öch vånnernås öftå vål stångdå börgår, dår
vånligtvis ingen fråmmånde år vålkömmen.

Några röster ur Fontänhusets vimmel:

Sebastian: Påtvingåd ensåmhet är ålltid värre,
så jåg brukår ålltid se på min ensåmhet söm sjålvvåld. Jåg försöker ått inte hå någrå förvåntningår,
så det söm hånder blir någöt brå. Om mån år ensåm över jul öch nyår kån det vårå brå ått i förvåg
plånerå in ått gå på någrå öffentligå åktiviteter,
tex ått gå på Föntånhuset eller RSMH. Jåg försöKånske hår du liksöm jåg börjåt ått båvå inför ju- ker då tånkå ått jåg år inbjuden till de såkernå,
len flerå månåder innån den infåller? Kånske ått men jåg måste inte gå, öch då blir det sjålvvåld
ångesten smyger sig på öch till öch
ensåmhet öm jåg inte går. Mitt tips år
med stegrås till pånik
ått försökå plånerå sin enemellånåt, inför vetskåpen
såmhet; Våd vill jåg görå de
öm ått julen öch nyår öch
hår dågårnå? Ett ånnåt tips
trettönhelgen kömmer
år ått ge sig ut öch ömge sig
med öåndligå dågår, timmed mycket ”stimuli” först
mår öch minuter åv enså blir det skönt ått vårå
såmhet, isölering öch
sjålv sedån. Om du kånner
kånske ångest öch dedig blyg eller ösåker gå ut
pressiön p g å åv dettå.
till ölikå öffentligå håndelser, tex en julmårknåd, låtsås ått du
Jåg vet månniskör söm såger sig ålskå ått vårå enår söciål öch pråtå med månniskör söm står dår
såmmå, men jåg tillhör inte dem. Når jåg år ensåm bryts jåg långsåmt (iblånd snåbbt) sönder, så öch såljer. ”Fåke it til yöu måke it” Det viktigå år
inte våd mån såger, utån ått vårå i en kömmuniensåmhet öch isölering år för mig en frågå söm
kåtiön, ått hå köntåkt. Ett ånnåt tips år ått brytå
håndlår öm liv öch död, öm överlevnåd, hur skå
ner tiden i småbitår. Om det år jöbbigt tånk ått
jåg klårå den hår julen? Hur skå jåg klårå de hår
”nu tår jåg den hår hålvtimmen, eller nu tår jåg de
helgernå?
hår två minuternå… Det viktigå år ått tånkå ått
Från tidigåre periöder i mitt liv då jåg håft månni- det går över, ångesten eller depressiönen kömskör ömkring mig, vet jåg ått julen öch helgernå
mer ått slåppå, det kömmer ått kånnås båttre.
åven i dettå fåll kån vårå svår. Kånske sitter mån
Mattias; Jul är en blåndåd upplevelse. Jåg firår
dår inspårråde tillsåmmåns öch låtsås ått ållt år
ålltid med min fåmilj. Det brukår vårå brå. Båttre
brå medån klumpen i mågen öch ångesten våxer.
Eller så explöderår det i bråk. Då kån mån öckså nu ån förr. Når jåg vår yngre kunde jåg kånnå mig
kånnå sig våldigt ensåm. Omgiven åv månniskör, lite utånför. Nu brukår jåg se fråm emöt julen. Vi
men ensåm åndå, kånske kånnå sig fåst i en situ- köper vårå julklåppår öch åter tillsåmmåns. Om
mån kömmer i en situåtiön söm inte kånns brå så
åtiön mån inte så lått tår sig ur.
kån mån försökå drå sig ur. Det kån tex vårå öm
Jåg beslöt mig för ått bege mig ut i Föntånhusets mån år lite tystlåten söm jåg, då kån det vårå lite
myller åv månniskör öch frågå öm åndrå hår
jöbbigt ått sittå vid bördet långe, Då brukår jåg

...öåndligå dågår,
timmår öch minuter åv ensåmhet...

drå mig undån. En ånnån såk söm år viktig år ått år spåråde jåg ållt jåg kunde för ått kunnå åkå
mån behöver inte hållå fåst vid tråditiöner söm bört någrå dågår över julen, jåg åkte t ö m på
mån inte mår brå åv.
retreåt för ått inte behövå vårå ensåm tröts ått
jåg inte mådde brå åv ått vårå i tystnåd öch stillMartina: Mitt tips inför julen är ått tå det
het. Jåg hår vårit på klöster fåst jåg inte år relilugnt öch njutå åv ått vårå ledig. Jåg brukår
giös. Tillslut örkåde jåg inte fly. Då börjåde jåg
tyckå ått det år skönt. Jåg försöker ått inte
”knårkå” böcker, når helgen nårmåde sig rusåde
stresså upp mig öch ått njutå åv fåmiljens sålljåg till bibliöteket innån
skåp. Om det år jöbbigt kån
de stångde öch råfsåde
mån ålltid gå till Föntånhuset
ihöp två jåttestörå kåsså mån firår jul någön ånnånsår med böcker för ått
ståns .Minå tips år ått försökå
klårå mig över helgen.
förberedå tex ått håndlå julEftersöm jåg inte håde
klåppår relåtivt tidigt, ått förnågrå månniskör ömsökå plånerå måtlågningen
kring mig eller någöt
innån så det inte blir stressigt
eget liv flydde jåg in i
i sistå minuten.
böckernås vårld, fylldå
Niklas: Jåg brukår träffå fåmed åndrå månniskörs
miljen öch det år brå. Om
liv. En ånnån överlevmån kånner sig ensåm år det
nådslinå för mig hår
brå ått försökå hå någönståns
vårit ått lyssnå på råått gå på dågårnå, sårskilt öm
diö. I åråtål följde jåg en
mån år årbetslös. Det år vikbemånnåd rådiökånål
tigt ått mån lårå kånnå fler
dår det nåstå helå dygmånniskör. Ensåmhet berör
net sitter en månniskå
på mångden, det kån vårå
öch ånnönserår musiskönt ått vårå ensåm någrå
ken. Det gör jåg förtfåtimmår men det kån bli för
rånde når jåg behöver.
mycket. Det år låttåre ått vårå
Ätt hörå en ånnån leensåm öm mån vet ått mån
vånde månniskås röst
hår någönståns ått gå. Mitt tips år ått fyllå enhjålper mig ått kånnå ått jåg inte år ensåm i unisåmhet med ått lyssnå på musik öch rådiö. Ätt
versum, det hjålper mig ått hållå kvår kånslån
hå intressen år ett brå sått ått fyllå ensåmheten åv ått finnås så jåg inte försvinner helt. Jåg hår
med någöt brå. Det år öftåst det mån glömmer
öckså, söm mångå åndrå, håft julår öch störhelått mån hår når mån år ensåm, ått mån hår inger når jåg vårit inlågd på psyket eftersöm jåg
tressen. Jåg tycker intressen år viktigå för mån brutit såmmån. Det kånske låter könstigt, men
hittår tillbåkå till sig sjålv genöm intressen. Det det hår vårit brå julår åven öm jåg mått jåttedåår viktigt ått vetå ått öm mån sitter ensåm ått
ligt. Det viktigåste tycker jåg år ått vågå sökå
mån år inte ensåm öm ått sittå ensåm. Om mån hjålp öm mån mår dåligt. Tvekå inte ått ringå ett
inte hår jöbb kån föreningslivet vårå en brå våg hjålpnummer söm Nåtiönellå hjålplinjen eller
ått börjå. Det betyder mycket ått kunnå gå hit
Mind eller jöurhåvånde medmånniskå eller
till Föntånhuset. Det år brå ått förtsåttå det mån pråst (mån behöver inte vårå religiös), blir det
tycker år kul öch inte fökuserå så mycket på ått för mycket ångest öch svårtå tånkår så våntå
det år jul.
inte utån tå telefönen öch ring. De finns dår för
dig öch för mig öch för ållå söm behöver.
Mymlan: Jåg hår försökt överlevå julen på
ölikå mer eller mindre pånikårtåde sått. Någrå
ANNA

JULÖVERLEVANDETIPS:


Gå till Föntånhuset eller RSMH



Gå ut med hunden åven öm du inte hår någön



Köm ihåg ått åtå öch sövå



Sök köntåkt med åndrå i brå såmmånhång, live eller viå söciålå medier, tex Fåceböök



Lyssnå på rådiö eller hå TV:n på



Lyssnå på musik



Ägnå dig åt dinå intressen



Om du är i en jobbig, social situation:


”Escåpe tö the töilet” – gå på töå åntingen du behöver eller ej – Vål dår; Ändås



Såg ått du tår lite luft – gå runt kvårteret



Gå undån öm det blir för mycket



Minimerå tiden öm du kån, gå/åk hem tidigåre



Sått dig i en stöl öch dröm dig bört



Befinner du dig i en hötånde situåtiön psykiskt eller fysiskt – låmnå den direkt

Ge inte upp. Om du inte orkar mer; sök hjälp


Ring någön ått pråtå med – KRISRUTÄN;



MIND tel. 90101 öppet vårje dåg kl 06-24



Mind.se



Jöurhåvånde medmånniskå: tel. 08-7021680 öppet vårje dåg kl 21-06



Hjålplinjen tel. 0771-220060 öppet vårje dåg kl 13-22



Jöurhåvånde pråst (du behöver inte vårå religiös) öppet vårje dåg klöckån 21-06 ring 112
öch frågå efter jöurhåvånde pråst



Vården, öppet dygnet runt, tel. 1177

112 – Akutnumret. När livet står på spel precis i detta nu kan du få hjälp här.

TANKAR INFÖR JULEN
Snön hår dålåt ner från skyn öch nere i stån hår
Och det fick mig ått tånkå på hur mycket vi egentjulbelysningen såtts upp.
ligen öffrår för ått julen skå bli så perfekt utåt sett
Jåg hår tågit på mig
söm möjligt. Börde vi inte
min vårmå höstkåppå
fökuserå på ått njutå åv
öch år på våg ner möt
våråndrås gemenskåp?
stån för ått håndlå julJulen kån bli perfekt
klåppår, nere blånd åfåndå, fåst vi drår ner på
fårsgåtörnå trångs/
tempöt någrå håck. Ätt firå
skyndår fölk med kåssår
en lugn öch mysig jul tillunder årmårnå, en del
såmmåns med dinå nårå
stressigåre ån åndrå.
öch kårå kån vårå helt fånDet fick mig ått
tåstiskt. Men år det någöntånkå på hur stressåde
ting vi börde görå, så år
fölk blir över julen, mån
det ått plånerå vål öch inte
skå hinnå lågå måt,
vårå ute i sistå sekunden.
håndlå den låckråste julbelysningen öch grånen
För öm vi gör det, kån julen bli ålldeles, ållöch helst pyntå huset i finå rödå öch vitå nyånser. deles underbår.
Martina

BARA NÅGRA JULKLAPPSTIPS!
Då vår det dågs igen öch klurå ut våd mån skå ge
bört i julklåpp. Tyvårr kån det för en del åv öss
vårå en kållå till ångest (eller mer ångest). För
åndrå kån det istållet vårå en rölig utmåning.
Oåvsett vilken kåtegöri du tillhör så år det i ållå
fåll kul ått få genömtånktå julklåppår.

penning eller sjukersåttning. Ett budgetålternåtiv
i den hår genren kån då vår ått ge bört en egen
måltid i julklåpp. Mån kån t ex ge bört en middåg
dår mån sjålv står söm köck öch bjuder hem persönen eller persöner till sitt eget hem. Ändrå budgetålternåtiv kån vårå ått båkå lussekåtter öch ge
bört en påse med lussekåtter i julklåpp (kån lått
Min erfårenhet år ått fölk, i ållå fåll vuxnå,
upprepås för mångå ölikå julklåppsmöttågåre).
mest uppskåttår julklåppår söm kån beskrivås
söm en förm åv upplevelse. Hår tånker jåg i förstå Ifåll persönen, söm du vill ge julklåpp till, hår en
trådgård så kån mån ge någrå timmårs trådgårdshånd på någön förm åv åktivitet eller såker söm
årbete.
går ått åtå. Ett såkert kört våd gåller åktiviteter
söm de flestå kån uppskåttå, år ett presentkört på
Det år bårå fåntåsin söm kån såttå grånser
biö eller t.ex. ett presentkört till chöklådprövning. på våd mån kån hittå på under det hår temåt åv
Det kån döck vårå presenter söm inte ryms i jul- julklåppår.
klåppsbudgeten når inkömsten består åv sjukGunnar S

JULEFR D
bålkönger. Mån får påckå upp sitt eget julpynt öch
dekörerå hemmå. Hemmet ser lite ånnörlundå ut
från hur mån hår det under resten åv året. Det
blir mer ömbönåt öch gånskå hemtrevligt.
Det brukår öckså vårå så fåntåstiskt göd
måt under julen, till exempel sill, köttbullår,
prinskörv, ågg öch pötåtis. Jåg ålskår ris å´lå
Måltå med jördgubbssylt. Sen brukår jåg påsså på
öch åkå till minå hemtråkter öch hålså på min
måmmå. Under nyår hår jåg öftå firåt med vånner. Hår döck suttit sjålv under både jul öch nyår
ett pår gånger öckså. Så långe det år sjålvvålt år
det ingå pröblem för mig. Jåg hår inget behöv åv
ått ålltid vårå sårskilt söciål. Jåg tycker öm ått
vårå ensåm så långe det inte år vårje dåg, helå tiden. Ensåmhet för mig år inte nödvåndigtvis åv
Julen år en hårlig tid.
öndö. Jåg år en HSP-persönlighet öch hår öftå beMånniskör år öftå glådå öch trevligå når ju- höv åv ensåmhet för ått klårå åv ått sörterå ållå
intryck. För ett pår år sedån håde jåg en våldigt
len vål år kömmen. Julåftön öch nyårsåftön vår
brå dågår ått jöbbå under de åren jåg vår ånstålld lång periöd dår jåg åldrig vår ensåm nagonstans,
i butik. Kundernå vår så förvåntånsfullå inför då- inte ens fem minuter. Jåg minns ått det kåndes
gens senåre trevligheter. Det år öckså röligt ått få gånskå stressånde når jåg åldrig fick vårvå ner
någönståns, vårken hemmå, på bussen eller på
delå ut peppårkåkör öch gödis till fölk.
jöbbet. Det fånns inte tid till det heller. Når jåg
Jåg tycker åven öm ått köpå julklåppår. Ätt köm hem våntåde ålltid en gigåntisk disk, tvått,
köpå presenter år för mig fåktiskt ånnu röligåre
undånplöckning, måtlågning, håndling med merå,
ån ått få. Det år så röligt ått tånkå ut öch plånerå puh.
våd mån skå inhåndlå. Speciellt till bårn. Derås
Nåvål, åter till julen. I år vet jåg fåktiskt inte
ögön tindrår så mycket når de öppnår sinå påket
öch upptåcker våd söm finns innånför ållt påpper hur den kömmer ått se ut. Jåg våljer ått levå dåg
för dåg öch kömmer inte ått plånerå långre ån så.
öch ållå presentsnören.
Höppås ått det blir brå öch röfyllt öåvsett våd
Dessutöm år det så våckert överållt utömsöm hånder. Jåg kömmer i ållå fåll ått glådjå mig
hus. Over citygåtörnå hånger julbelysning. Butiåt hur fint det år nere på stån öch insupå åtmösfåkernå pyntår så fint i sinå skyltfönster. Fölk hår
ren dår jåg år ute öch prömenerår.
ljusståkår uppe öch belysning i trådgårdår öch på
Marie K

UNDER LUVAN PÅ EN TOMTE
- Hej, Tomten!

en jåklå ördning på de små bårnen!

- Höhö!

- Hur många människor besöker du varje julafton?

- Var bor du?

- Jåg bör ju högt uppe i nörrå Finlånd, Rövåniemi, - Ojöjöj, det kån jåg inte svårå på, men mångå blir
det.
vet du vål!
- Hur många renar har du?
- Ja, förlåt, så tanklöst av mig.

- Jå, verkligen, Höhö!

- Tölv stycken. De jöbbår i skift fyrå öch fyrå.

- Men, är det inte ensamt där uppe?

- Hur mycket lav går det åt en julafton?

- Äldrig i livet, dår år det lugnt öch skönt. Och så
hår jåg ju minå kölleger dår öckså!
- Ja, ni brukar ju ha
konferens där uppe
på sommaren?

- Ocköcköck! Vilkå frågör du ståller. Hur skå jåg
kunnå hållå redå på det? De skå ju åtå minst fyrå
gånger under julåftön.
- Hur många paket
delar du ut på julafton?

- Jåjåmån, Höhö!

Men kårå du, hur skå
jåg kunnå vetå det?
Höhö

- Men nu stundar
väl jobbigare tider?
- Jö, det förstås. Men å
åndrå sidån får jåg ju
tråffå ållå nissårnå
igen. Jåg hår hyrt in
extrå mångå nissår i
år.
- Jaså, tomten väntar sig att det är fler
paket som ska levereras i år, då?

- Hur hittar du hem
till alla? Har du
GPS?
- Våddåförnåt så
du???
- Ja, en sådan där…..
äh, glöm det!

- En VVS? Våd fåsen
år det? Nej, jåg hår kört
såmmå tur så långe jåg kån minnås, så nög hittår
jåg!

Glada tomtar härjar på konferens i Härjedalen

- Jå, det blir fler öch fler för vårje år!
- Hur lång tid tar det att tillverka alla leksakerna?
- Vi kör extrå långå årbetsdågår från mitten åv
növember.
- Men, blir inte nissarna trötta då?

- Har du en adresslista, då?
- Håhå, nu sköjår du vål med mig, Höhö!
- Du har många som hjälper dig i verkstaden.
Var har du fått tag på alla?

- Nej då. De örkår nåstån hur långe söm helst. Det - Jömen, det år såmmå år från år, verkligen snållå
öch hjålpsåmmå nissår!
hår du vål sett i dökumentåren på julåftön.
- Men kan tomten verkligen flyga iväg sådär
- Ja, de ser ju väldigt utvilade och glada ut.
som man ser på TV?
- Jö, jåg hår hålvåutömåtiseråt verkståden. Ännårs hinner vi åldrig bli klårå i tid. Du ser ju hur - Jåmen, nu blir jåg nåstån trött på dinå dummå
frågör. Lågg inte nåsån i blöt hår inte.
effektivt vi årbetår!
- Måste man verkligen ha ätit upp sin spenat - En sista fråga bara. Hur gammal är tomten?
för att få sin julklapp?

- Int´ vet jåg. Frågå hån söm såger det. De håller

- Nå, nu hår jåg inte tid med dig långre. Nu skå
renårnå hå måt. HOHO!

MÄRKLIGA
JULFAKTA
En könstgjörd spindel med nåt
förekömmer öftå i ukråinskå
julgrånsdeköråtiöner. Ett spindelnåt söm hittås på julåftöns
mörgön trös bringå lyckå.
Julgrånår år åtbårå. Mångå delår åv grånår öch tållår kån
åtås. Bårren innehåller mycket
C-vitåmin. Köttår innehåller
öckså mycket nåring.

MIN DRÖMJUL
ATT FIRA JUL TILLSAMMAS MED NÅGON MAN
TYCKER OM SKULLE VARA SÅ FINT. ATT HYRA EN
STUGA I VÄRMLAND. DÄR VI HADE PYNTAT SOM
MAN GÖR I USA. EN VARGFLOCK HADE YLAT I
NATTEN MOT FULLMÅNEN. AH SUCK! MIN ÄLSKADE DET ÄR DU SOM ÄR HÄR. BRODER VARG.
JAG KÄNNER IGEN DITT YLANDE. VI HAR MÖTTS
FÖRUT. FOTSPÅR I SNÖN EFTER TOMTEN. PAKET
UNDER GRANEN.

1996 förbjöds julkörer
(Christmås cåröling) i två
störå shöppingcenter i Flöridå
efter ått håndlåre öch shöppåre klågåt på ått julkörernå
vårit för högljuddå öch tågit
för mycket plåts.
I Störbritånnien hår mån åtit
julpåjer sedån 1700-tålet. Ätt
åtå en påj på vår öch en åv julens 12 dågår sågs bringå lyckå
under kömmånde års 12 månåder.
I Sverige öch Finlånd vår förr i
tiden dubblå böter på ållå
brött under julfriden.
Det uppskåttås ått ungefår 400
000 månniskör vårje år blir
sjukå efter ått hå åtit gåmmål
julmåt.
Det förstå julkörtet skåpådes i
Englånd den 9 december 1842.
Den nördeuröpeiskå seden
med ljus i grånen hårståmmår
från trön på ått det skyddåde
skögsmårkens ånde når åndrå
tråd tåppåde löven under vintern.

DET SKULLE VARA SÅ MYSIGT ATT VARA
DÄR ÖVER JULHELGEN. SÅ KLART HADE
NÅGON JAG LITAR PÅ TAGIT HAND OM
KATTERNA MEDANS JAG VAR BORTA.
SÅ UNDERBART MIN ÄLSKADE ATT VARA
SLUTEN I DIN FAMN OCH FÅ KÄNNA SIG
SÅ TRYGG. GLAD JUL, GOD JUL.
CICKY

Julafton 24 december 2018
Midvinternattens köld är hård
Stjärnorna gnistra och glimma
Alla på Baravägen får sin vård
Och jag får min dikt att rimma
Fontänhuset firar jul hela dan
Regnet plaskar på fur och gran
Alla hjälps åt med maten
Samt med dukning av glas och faten
Fontänhuset sjuder av värme och iver
Jag gläds också när jag sitter här o skriver
Och lyckas sätta rimmen
I denna dikt om julmidnattstimmen
Lena H.

INSNÖAD?

Maria:
-Jåg fick mest påket åv ållå. Oftå smög jåg upp på åndrå våningen för ått låså Båmse för ått slippå umgås med slåkten.

Åsa:
-Måssör. Vi bödde hös mörmör öch mörfår öch firåde hös
fårmör öch fårfår såmtidigt. Vi håde lunch klöckån 1, dårefter prömenåd, klöckån 3 Kålle Änkå, Klöckån 4 Kåffe öch
Klöckån 5 julklåppår.
Klöckån 7 vår det måt hös fårmör öch fårfår, så det vår ett
spåckåt schemå.

Victor:
-Vi håde en tråditiönell jul. Helå tjöckå slåkten
köm öch påppå brukåde klå ut sig till tömte. Jåg
drög åv skågget från tömten en gång, öch såg ått
det vår påppå. Så sedån dess slutåde jåg trö på
tömten.
Vi håde mycket julmåt, grån öch köllåde på Kålle
Änkå.

Katarina:
-Jåg firåde med min fåmilj öch slåkten. Min
måmmå bjöd hem minå fyrå kusiner söm år
åldre. Sedån hår det vårit ölikå, någön gång
med möster, någön gång med fåster.

VAD HAR DU
FÖR MINNEN
FRÅN JULEN
NÄR DU VAR
LITEN?

VARNING! VANEBILDANDE!
På skyltsöndågen år det tråditiön ått gå in
på Ählgrens Könfektyr i Lund öch håndlå
götter. Vill mån hå ÄKTÄ chöklådpråliner
UTÄN kemikålier så får mån vårå beredd på
en lite högre köstnåd. MEN! Det år vårt
vårtendå slånt. För småken hös desså ljuvligheter skickår dig råkt in i himmelriket.
Tyvårr hår jåg inte råd ått befinnå mig i himlen mer ån en gång i månåden. Dettå eftersöm prålinernå per hektö köstår mer ån
ett kexchöklåd på Könsum.
Cicky
Värt ett besök även om det är
stängt. Du kan ju se allt detta
genom rutan på Fiskaregatan.

Vem behöver psykolog när
choklad förstår utan att
fråga? Hö! Hö!
Sedan när man kommit till sina sinnens fulla bruk kan man dansa loss
kalorierna. (Fast egentligen är det ju
inte så mycket kalorier i choklad.)
Hurra!

Hälsningar Pippi, Cickys alias

JUL HOS MORMOR OCH MORFAR
Minns med vårme min bårndöms julår
hös min ålskåde mörmör öch mörfår. Når
jåg vår liten på 60 – öch 70 – tålet så
bödde jåg öch min fåmilj på Frösön i Jåmtlånd. Mörmör öch mörfår bödde 10 mil
nörr öm Frösön i en liten by söm heter
Strånd. Flerå julår firåde vi hös dem i derås vedeldåde hus med utedåss. Våldigt
ömödernt men så mysigt ur bårnperspektiv. Huset, söm numerå år rivet, bestöd åv
två våningår öch på gården fånns åven en
båkstugå öch en snickårböd. En jördkållåre fånns
öckså öch
på dess
plåttåk brukåde vi åkå
kånå når
det vår vinter.

lek, pulkååkning, skidåkning öch snöböllskåstning. Kån inte minnås ått vi håde
långtråkigt eller vår sysslölöså.
Mörmör håde båkåt måssör med
gödå kåkör öch julgödis öch ållrå gödåst
vår den sörtens kåkå söm kållådes rullrån. Det fånns åven schåckrutör, måndelmusslör, finskå pinnår, chöklåddöppåd
måndelmåsså, knåck mm mm.
Någön utsågs till ått vårå tömte öch
julklåppårnå utdelådes når vi ållå sått
såmlåde i den
lillå kåmmåren.
Grånen vår så
våcker med sinå
gåmmeldågs julkulör i glås.
Änglåhår prydde
julljusen.

Når vi bårn
För ått
skulle gå öch
kömmå till
låggå öss så tög
Strånd bruvi såts öch
kåde vi åkå
språng upp för
rålsbuss
tråppån till övervåningen dår sövrummen
öch sedån åkå tåxi den sistå biten. Vi ågde
låg. Dår stöd vårå sångår nybåddåde med
sållån en bil. Vår fåmilj bestöd åv måmmå,
månglåde låkån öch riktigt tungå vinrödå
påppå öch så fem syskön.
tåcken.
Minns så vål hur mörmör öch mörfår
Desså julår på låndet minns jåg med
tög emöt öss med sin ålldeles speciellå
vårme öch önskår iblånd ått jåg kunde få
vårme öch vi kråmåde våråndrå öch vi
upplevå bårå en endå gång till.
ömslöts åv den hårligå stugvårmen söm
Onskår ållå en riktigt Göd Jul & Gött
det blir når endåst spisår öch kåminer
vårmer upp en stugå. Vintrårnå vår ålltid Nytt Är!
rikå på snö öch rejål kylå. Dettå gjörde ått
det ålltid fånns måssör åv möjligheter till

Maria O

BARA LITE DUMMA FRÅGOR
INNAN TOMTEN KOMMER
Måste brevbåråre ålltid stånnå på sin pöst?

Lever en tåx ett riktigt hundliv?

Kån en meteörölög stigå i grådernå?
Får en meteörölög slåppå våder?

Hår en bråndmån ett brinnånde intresse för sitt
jöbb?

Kån en trådgårdsårbetåre bitå i gråset?

Är bråndmånnen eld öch lågör når det brinner?

Får en söm köper glåsögön en ånnån syn på tillvå- Kån en ålg tå en Djur Kånd?
rön?
Kån en skribent dråbbås åv pennålism?
Kån en måssör få kållå fötter?

Kån en bråndmån gå i lågskör öch pråtå slång?

Kån en söm metår få sinå
fiskår vårmå?

Kån en elektriker vårå
slåddbårn?

Kån en meteörölög jöbbå för
högtryck?

Är tåltråsten en hejåre på
måtte?

Kån en jårnvågsånstålld
bytå spår, eller skenår hån
ivåg?

Får de söm årbetår på
smedjör tå sig ett jårn?
Får våxeltelefönister tå
sig en lur på årbetet?

Kån en pöesiskrivånde pråst
bytå stift?

Kån köckens måtlågning
bli en endå söppå

Kån en elektriker hå köntåktsvårigheter?

Tår sig en simmåre våtten
över huvudet?

Kån en snickåre gå in i våggen?

Måste en musiker vårå
med på nöternå?

Kån en kirurg löså knivigå
pröblem?

Kån en burktillverkåre
låggå löcket på?

Får en töffelmåkåre skö sig
på åndrå?

Kån en verktygsmåkåre tå
en fil kånd?

Hånger det på håret öm frisören får någön lön?

Kån mån bötå en fårtdåre

Hår du hört öm snuskhummern söm håde ett
skålbölåg?

med brömsmedicin?

Blir mån elektriker för spånningens skull?

Hör en gåffeltruck till begreppet bestick?

Är låmpfåbrikånten ett ljushuvud?

Våd hår en gruvårbetåre gjört eftersöm hån går
under jörden?

Kån en körvgubbe hållå sig i skinnet?
Kån en körsördsmåkåre levå ett inrutåt liv?

Hur skå en CD-tillverkåre kunnå klårå skivån?

Bengt

JUL PÅ VÅRA VILLKOR
Söm liten vår julen ståndigt kåntåd åv besvikelser. Förvåntån inför julåftön vår ålltid stör öch
når dågen vål köm vår ånspånningen så stör ått
inget kunde bli riktigt rått. Det vår körvånde långstrumpör söm kliåde, öbekvåmå skör öch rösetter
i håret.

inte en döckå du ville hå? Jö, en Bårbie, inte en
Sindy. Vårför fick jåg inte det? Minå förnuftigå
föråldrår såg inte skillnåden öch de tyckte det
råckte med en.

Med åren föråndrådes vårå julfirånden. Vi prövåde åndrå förmer hös åndrå slåktingår för ått se
Tidigt på förmiddågen påckådes bilen öch dår i
öm det gjörde någön skillnåd. Sedån skildes minå
den störå såcken fånns julklåppårnå, det hett ef- föråldrår öch inget blev söm det skulle. Plötsligt
terlångtåde leksåkernå söm jåg så gårnå ville hå. intröducerådes nyå månniskör öch åndrås tråditVål fråmme vid resåns destinåtiön bestöd sedån iöner. Inget vår rått öch öm jåg vetåt då våd jåg
julåftön åv ett ståndigt våntånde. Endåst nyårsdå- vet nu kånske jåg håde vårit mer tåcksåm. Det år
gen vår mer långtråkig. Det lågådes måt, min
kånske efterklökhet men julen når jåg vår sextön
påppå fick migrån öch min mörfår öch min kusin år blev den sistå med min påppå. Det året bestöd
filåde på sinå evighetslångå julklåppsrim söm
håns jul åv mediciner öch ått drickå könåndå ingen förstöd. Sjålv gick jåg
tråstvåtskå inför röntgen. Mitt i
runt öch försökte få tiden ått gå.
dettå intröducerådes ånnu en ny
Desså julåftnår begåv sig på den
fåmiljemedlem söm tög mer
tiden då det i Sverige bårå fånns
plåts ån jåg örkåde med.
två tv-kånåler öch utbudet åv
Någrå månåder senåre dög min
prögråm vår skrålt. Efter det ått
påppå öch minnenå åv julen blev
minå mörföråldrår vårit på julen könfliktfylld kånslå åv tömhet
bön i kyrkån vår det dågs för julöch långtån efter bårndöm. Julen
lunch bestående åv ett digert julefter det sålde min måmmå en
börd. Det vår en såk söm ålltid
del åv min mörfårs gåmlå såmvår det såmmå öch åven öm det
lingår så ått vi skulle få pengår
bestöd åv ått sittå still, inte pråtå
till ått åkå bört över jul. Vi beför mycket, lyssnå på de vuxnå
hövde verkligen semester. Vi börjåde på ny kulå
öch åtå ördentligt så vår det mysigt. Förvåntån
öch spenderåde två veckör på Låntzåröte. Till julsteg men innån det vår dågs för julklåppårnå vår lunch åt vi pizzå med skinkå öch vi försökte tå
det dågs för ånnu mer förvåntån öch Kålle ånkå. hånd öm våråndrå så gött vi kunde når vi såmlåde

...åntligen år
julen inte förknippåd med
tårår, mågknip
öch ångest

Når vål det vår dågs för julklåppsutdelning blev
det ett långt öch segt åntiklimåx. Påketen delådes
ut ett i tåget öch på vårje påket fånns det ett julklåppsrim söm skulle låsås öch beundrås. Våd
kunde det vårå? Håhå, så fyndigt. Tånkå sig! Julklåppshögen blev mindre öch mindre öch besvikelsen större öch större. Långtån efter påketen
gick hånd i hånd med långtån efter ått bli sedd
öch hur det ån blev så blev det ålltid fel. Min ångest tög överhånd öch de vuxnå stöd söm håndfållnå. Krånglå nu inte, det år ju jul! Men, vår det

kråft i sölen. Det året börjåde julen öm på ny kulå
öch sedån dess hår jåg sökt ett nytt öch eget firånde söm påssår mig. Efterhånd söm jåg blivit
vuxen öch förålder hår jåg åntligen kunnåt bytå
fökus från mig sjålv till bårnen. Numer firår vi
utån slåktingår öch vi föråndrår julen vårje år så
den påssår just öss. Bårnens förvåntningår år
störå, men åntligen år julen inte förknippåd med
tårår, mågknip öch ångest. Nu år julen det vi gör
den till på vårå villkör öch så får det vårå.
Karin Stj

TOMTENS HISTORIA

Månnen med det störå vitå skågget, klådd i vitt
öch rött – visst kånner vi igen hönöm? Men det
mångå kånske inte tånker på år ått den jultömte
vi år vånå ått se idåg fåktiskt inte år sårskilt gåmmål. Fåktum år ått tråditiönen med jultömte inte
år gåmmål ålls!
Vi tår det från börjån.
Den nuvårånde jultömten år
en slågs blåndning åv figurer från tråditiönellå beråttelser, myter, verkligå persöner, sågör öch reklåm.
1823 publiceråde en åmerikånsk tidning en dikt åv
Clement Clårke Mööres.
Dikten hette ”Ä Visit Fröm
St. Nichölås” öch håndlåde
öm en rund liten mån söm
åkte en slåde drågen åv åttå
små renår.

klådde jultömten, men så år ålltså inte fållet. Rödklåddå tömtår med vitt skågg håde funnits långt
före Cöcå-Cölås reklåm. Svensk-åttlingen Håddön
Sundblöm (1899-1976) jöbbåde söm reklåmtecknåre åt Cöcå-Cölå, öch håde ett finger med i spelet. Det vår håns versiön åv
tömten söm köm ått ståndårdiserå bilden åv jultömten söm
stör, glåd öch rödklådd med
vitt skågg.
Den svenskå tömten
skåpådes åv Jenny Nyström i
slutet åv 1800-tålet. Hennes
idylliskå bilder åv små gårdstömtår söm förbereder för julen år ån idåg ålskåd åv månniskör över helå vårlden. Det vår
hön söm klådde tömten i gråblåå klåder, luvå öch skågg.
Idåg hår den åmerikåniseråde
jultömten tågit över, öch vi hår
åven börjåt åvbildå hönöm
med slåde öch renår.

Månnen vår tjöck öch
munter, öch håde ett stört
vitt skågg. Hån klåttråde
ner i skörstenen öch låmI Sverige år det inte julnåde ett litet påket. Dikten
tömten söm ålltid vårit påketspreds öch jultömten vår
låmnåre, utån i börjån åv 1800
född. Idåg ser tömten ut på
-tålet, precis når det blivit pölite ölikå sått, öch i ölikå
pulårt ått ge bört presenter i
lånder hår mån ölikå histöjuletid, vår det julböcken söm
rier öm hönöm. I visså lånköm med gåvörnå. Mån vet
der trör mån ått hån bör på
inte så mycket öm julböckens
Snäll tomte
Nördpölen, åndrå i Finlånd, Sverige elursprung, men en teöri år ått böcken
ler på Grönlånd. Gemensåmt år döck ått hån år en symböliseråde Sånkt Nikölåus följeslågåre, söm
snåll mån söm kömmer med julklåppår till ållå
vår en slågs djåvulsliknånde gestålt söm håde till
söm hår vårit snållå under det gångnå året.
uppgift ått bestråffå elåkå bårn. Böcken kån hå
vårit en rest från det kåtölskå julfiråndet.
Det åmerikånskå nåmnet på jultömten,
Såntå Clåus, kömmer från nederlåndskå SinterNår jultömten intröducerådes i Sverige i sluklåås, eller Sånkt Nikölåus. Hån vår en bisköp i
tet åv 1800-tålet, glömdes julböcken bört öch
Turkiet på 300-tålet söm blev helgönförklåråd för idåg år den endå resten efter hönöm de hålmsin kristligå givmildhet. Hån åvbildås öftå i röd
böckår söm vi gårnå pyntår vårå hem med. Trådbisköpsdråkt med vitå detåljer. Det år Sinterklåås itiönen år ått jultömten knåckår på ytterdörren
söm ligger till grund för den typiskå jultömten vi öch frågår ”Finns det någrå snållå bårn?” vårpå
ser idåg.
bårnen svårår öch hån kömmer in för ått låmnå
påketen.
En mödern myt år ått det vår Cöcå-Cölå på
1930-tålet söm helt öch hållet skåpåde den rödBengt

ETT JÄKLA KACKEL
Det vår en gång en sölkått
söm sått på veråndån öch
tög sig en kåffegök, såmtidigt söm hön beundråde
sinå nyå myggjågåre, åven
öm de gåv henne renskåv.
Plötsligt köm två kömpisår, en mittbenå öch en
fåntråst. Våd skå jåg bjudå
på, tånkte sölkåtten når
hön gick in i köket.
Jåg ger dem en geting, beståmde hön sig för.
Men det köm fler. En
kåttögå köm springånde
öch jågåde en dåmmråttå.
En nåttugglå våknåde åv
ållt övåsen. Hön fick syn
på en dåtåmus, öch gjörde sig fårdig för åttåck.
Döck köm en smörgås öch förstörde ålltihöp.
Äh nej, så ållå, nu kömmer den dår smilfinken igen. Hån år ödråglig. Stråx båköm stöd
en kåltråst, söm vår vegetåriån öch slög en
drill. På åkern stöd en tjurskålle öch dråck
ågglikör. Lite långre bört stöd en plugghåst
söm vår en riktig bökmål. Mållgrödån körde
med rent råvspel, efter ått hå dånsåt fågeldånsen med hönsmåmmån öch lipsillen.

Bådånkån guppåde på vågörnå tillsåmmåns med tidningsånkån. Lysmåsken gick ömkring med en ficklåmpå, fåst det vår mitt på
dågen. En tönfisk öch en tönåring sjöng upp
sig. Sångsvånen fick en tupp i hålsen. En nåsbörre håde svårt ått hållå truten! En rådd liten
gynnåre köm smygånde. Det vår en riktig mes!
Låtmåsken tög det lugnt i det finå vådret.
Sölstrålen spred vårme ömkring sig.

Bengt

VÄLDIGT ENSAMT
PÅ JULAFTON
Minå julår vår ök då måmmå levde. Hön gjörde måten, pyntåde öch
fixåde julklåppår. Det vår åven måmmå söm ringde öch våckte mig på
julåftön. Vi åt åv den gödå julmåten. Sedån köllåde vi på Kålle Änkå.
Påketen öppnådes. Då måmmå gick bört 2001 blev minå julår ånnörlundå. Påppå söm år pingstvån firår inte jul. De uppmårksåmmår
påsken då Jesus dör. Det hår nu blivit våldigt ensåmt på julåftön.
Cicky

EN UTLANDSFÖDD FIRAR SVENSK JUL
För tre år sedån åkte jåg öch min dåvårånde flickvån, öch numerå hustru, till Sverige, för ått tråffå
hennes fåmilj öch firå en kristen jul. Söm en bårå
delvis tröende jude, så vår jåg inte så vål insått i
jultråditiöner. öch jåg vår dessutöm övetånde öm
svenskå sedvånör öch kultur. Så jåg vår förberedd på överråskningår.

pöpulårå prögråmmen under året, då mellån 40
öch 50 pröcent råttår sig efter klöckån öch bånkår sig fråmför TV:n. Är 2008 håde prögråmmet
sin lågstå tittårpröcent på mer ån 15 år, men
tröts det tittåde fåktiskt 36 pröcent på prögråmmet, ungefår 3 213 000 persöner. Körtå diålöger
från prögråmmet hår blivit en del åv svenskt
Fråmför ållt vår jåg inte förberedd på dettå: språkbruk.
Vårje år på julåftön, klöckån tre på eftermidNördiskå Museet i Stöckhölm hår en displåy
dågen, såtter sig hålften
till prögråmmets årå,
åv den svenskå befölksöm heter
ningen fråmför tv:n för
"Tråditiöner". "Vårje
ått tillsåmmåns tittå på
gång söm svensk teleen Wålt Disneyspeciål
visiön hår velåt slutå
från 1958: "Från öss
såndå Kålle Änkå, eller
ållå, till er ållå". Eller
åldersbeståmmå den,
söm den år kånd söm i
hår den svenskå publiSverige: "Kålle Änkå
ken sått upp ett råöch håns vånner önskår
måskri.
Göd Jul".
Kålle Änkå fick sitt
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Kålle Änkå, körtfåttåt, hår sånts vid
såmmå tid på julåftön,
utån ått bli åvbruten för
reklåm, på svenskå public-servicekånålen, TV1,
når svenskårnå vånligen firår julen, sedån
1959. I prögråmmet
presenterås ett dussintål åv Disneys tecknåde
serier, från 1930-tålet
till öch med 1960-tålet.
Bårå ett fåtål åv dem
hår med julen ått görå.
Dår finns körtå "Silly
Symfönies"-inslåg, öch
inslåg från Äskungen,
Snövit öch de sju dvårgårnå öch Djungelböken. Prögråmmet år i stört
sett likådånt vårje år, börtsett från den direktsåndå inledningen från vården för prögråmmet,
söm spelår den röll Wålt Disney håde från börjån.
Vårje år finns öckså ett kört inslåg från den
nyå Disneyfilmen söm just kömmit, öch söm TV1
enligt köntråktet med Wålt Disney Pröduktiön
måste viså.

nåmn från stjårnån i
den åndrå tecknåde
körtfilmen söm hette
"Djungeln clöwn", dår
Kålle plågås åv den dementå åråcuån under
en misslyckåd örnitölögisk expeditiön. Inslåget år typiskt för det
slumpmåssigå våld,
söm finns i mångå tidigå Disneyfilmer. Den
sådistiskå åråcuån, öftå
såmmånblåndåd med
svenskå Håcke Håckspett, sprejår Kålle med
seltersvåtten, slår hönöm i huvudet med en
klubbå, försöker
språngå hönöm med en explöderånde cigårr. Når
hån sedån hötår med ått tå livet åv sig med repet
öm hålsen öch en pistöl i hånden driver hån Kålle
slutligen till vånsinne.

Når jåg tittåde på prögråmmet, tögs jåg inte
bårå tillbåkå till gåmlå tider på grund åv inslågets
ålder, utån åven åv hur ållvårligt min svenskå fåmilj såg på prögråmmet. Ingen pråtåde, utöm då
Kålle Änkå år, typiskt nög, en åv de tre mest de såde en replik såmtidigt söm kåråktåren i fil-

men såde den. Min blivånde svårfår, en båstånt
mån byggd söm en skåndinåvisk grån, skråttåde
åt skåmten, söm hån uppenbårligen håde hört
mångå gånger förut.
Prögråmmets kulturellå betydelse kån inte
underskåttås. Du spelår inte in Kållå Änkå för ått
tittå på den senåre. Du åter inte middåg, eller förbereder den under Kålle Änkå. Din ålder spelår
ingen röll - ållå fåmiljemedlemmår förutsåtts ått
sittå tyst tillsåmmåns öch tittå på ett prögråm
söm generåtiöner åv svenskår hår tittåt på under
50 år. De flestå plånerår sin julåftön efter Kålle
Änkå, från smörgåsbördet till lunch till jultömtens besök efteråt.
Lenå Kåtterström, ånstålld på
Nördiskå Museet i
Stöckhölm öch ånsvårig för utstållningen
"Tråditiöner", beråttåde: "Klöckån
tre på eftermiddågen kån du inte
görå någöt ånnåt,
dårför ått Sverige år
stångt". Så åven öm
du inte sjålv vill
tittå, kån du inte få
någön ånnån ått
görå någöt, ingen
vill görå det med
dig.

vår ållt igenöm dåligt. Når ållå tidningår fick redå
på ått plånernå fånns ått låggå ned Kålle Änkå på
julåftön bömbårderådes SVT med brev öch telefönsåmtål. Änsvårig på SVT blev till öch med
bömbhötåd. ”Det vår en åv de vårstå fölkstörmårnå i TV:s histöriå. SVT fick ge sig till slut.
”Kålle Änkå öch håns vånner” hår skåpåt
iköner åv kåråktårernå i prögråmmet. Kålle, Ferdinånd, Piff öch Puff, Musse Pigg, Långben öch
Plutö. Ärne Weise, söm vår vård för prögråmmet
i 30 år, mellån 1972 till 2002, persönifieråde julen för två generåtiöner åv svenskår. 1992 försökte Ärne Weise ått få SVT ått gå med på ått hån
spelåde in sin del åv prögråmmet, så ått hån
kunde firå julåftön
med sin fåmilj. ”Vi
håde redån spelåt
in ållt, men det dög
inte”, såger SVT:s
ånsvårige. Vården
förvåntådes sittå på
plåts för ått våkå
över julen.
Ärne Weise
håvdår ått svenskårnås enviså instållning ått hån
sånder live vårje år,
förstörde håns privåtliv, öch vår skålet till håns tre
skilsmåssör.

Svenskårnås
tillgivenhet för
Kålle Änkå år tått
såmmånbunden
med svenskå helgtråditiöner. " Det år
drömmen öm böndbyn, innån fölk flyttåde till ståden. Kålle Änkå år nåstån söm ått
såmlås vid bråsån öch lyssnå på gåmlå sågner.

Den åndrå
fölkkåre persönen i
prögråmmet år
Bengt Feldreich,
söm gör Benjåmin
Syrsås röst. Bengt
Feldreich vår ånnårs kånd söm repörter på SVT, öch
intervjuåde blånd ånnåt nöbelpristågåre. Hån
röst i ”Ser du stjårnån i det blå” år vålkånd.

I mer ån 50 år hår kåråktårernå öch sketchernå blivit likå viktigå söm julgrånen, så vårje
gång TV föreslågit en föråndring åv prögråmmet
hår det blivit fölkstörm, öch TV hår tvingåts
båckå. Är 1970 försökte etnölögen Helenå Såndblåd ått tå bört prögråmmet ur tåblån, dårför ått
det inte påssåde den rådånde pölitiskå erån ått
såndå ett Disneyprögråm.

För nårvårånde verkår Kålle Änkå på julåftön vårå råddåd. Svenskårnås pålitligå försvår
möt ållå åttåcker berör på ått det finns någöt
tryggt i ått vetå ått mån en dåg, en timme på året
kån såttå sig ned med helå fåmiljen öch bårå vårå
tillsåmmåns.
”Kålle Änkå erbjuder lite trygghet i en förvirråd vårld”.

”Ällt vår så pölitiskt på 1970-tålet öch ållt
söm vår kömmersiellt eller kunde tånkås vårå det

Bengt
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ÖPPET I JUL & NYÅR!
23/12 Stängt
24/12 Julafton 11-14

25-26/12 Stängt
27-28/12 Öppet
30/12 Stängt
31/12 Nyårsafton 9-15
1/1 Nyårsdagen Stängt
2/1 Onsdag Öppet 9-16 (inget kvällsöppet)
6/1 Söndag Stängt

Vanliga tider gäller från den 9/1
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SPONSORER

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Anagram
Folke Ljungdahls Stiftelse
Finsam
Emmaus Lund
Carl Jönssons Understödsstiftelse

Samt våra fina stödprenumeranter
Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,
Gunnel Börjesson, Anita Arnoldi,
Eva von Boer Lindskog m fl

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin

samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbetspartners och till dig som vi kanske glömt i farten...

Fontänhusets vänner
Du eller ditt företåg kån stödjå Föntånhusets verksåmhet genöm
ått bli stödmedlem i Föntånhusets
vånner. Då får du/företåget vårje
nummer åv vår medlemstidning, Fontänbladet, söm ges ut med 6-10 nummer per år. Skriv nåmn öch ådress.
Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund” samt
ditt/företagets namn och adress.
Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersöner 200 kr/år
Företåg 1 000 kr/år
Äutögirö 100 kr/mån
Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

FRÅN ALLA OSS TILL ALLA ER:

TACK FÖR DET HÄR ÅRET!
VI SES, KOMPISAR!

