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Ordförande har ordet:

Hösten är här och aktiviteterna inom scoutkåren 
har startat. Alla program för miniorer, juniorer 
och patrullscouter fi nns med i detta nummer, i 
tillägg till information om kommande aktivite-
ter som Jota/Joti samt Joglobus. Kåren har en 
medlem (Erik Jonsson-Glans) som har fl yttat till 
Frankrike för ett år (hans blogg adress fi nns med 
i Draken), och så har vi fått en ny medlem från 
Frankrike i stället, Ségolène Falchero.

Under sommaren var vi 26 scouter och ledare 
som drog ned till Skåne på Jiingijamborii, en 
upplevelse för livet för de fl esta, med ca 19500 
deltagare och arrangörer. Det var en mycket 
trevlig upplevelse att dela läger med Hedemora, 
Sveg och Påryd, och jag vill påstå att vi hade ett 
väldigt bra samarbete i vår ”by” i motsättning 
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Nygifta!
Två kända Säterprofi ler ingick äktenskap under 
den stora scoutveckan Jingii-Jamborii i Kristi-
anstad i somras. I sann scoutanda (kolla in 
bröllops skorna!!) mottog de kårens jubel och 
risgryn i sina hår. Huruvida äktenskapet kom 
att hålla när de tu skildes åt för att förenas med 
sin familj respektive – grabbgäng har vi i skri-
vande stund ingen närmare information om. 
Men – en scout möter ju svårigheter med gott 

humör, så det gick säkert bra.
Nn

till många andra ”byar”. Maten var dessutom 
mycket god (kanske för att vi lagade mat ofta?). 
Programmet var varierande, kanske för mycket 
diskussion och refl ektion, men vi passade också 
på att se oss lite omkring, några i Kristianstad 
och några i Åhus. 

Fem scouter, fyra ledare och en förälder har 
också bestigit Norges högsta topp – Galdhøg-
piggen – 2469 moh. En bestigning som tog på 
krafterna men som alla som var med klarade av 
med bravur. Tyvärr var inte vädret det bästa så 
någon fi n utsikt där uppe hade vi inte, men det 
kändes mycket bra att ha klarat av det, och det 
via den längste vägen upp.

Under sommaren har kåren också ställt upp med 
lotteri och tipspromenad på tisdagar i Säter-
dalen, samt arbetat vid diverse arrangemang i 
dalen. Ett stort tack till alla föräldrar, ledare och 
scouter som har hjälpt till med dessa aktiviteter.

Hoppas att vi alla får en trevlig scouthöst med 
mycket aktiviteter, 

Scouthälsningar från:

Hege 
email: aspwik@telia.com
Tel 0225-52606
Mobil: 070-6178109 (fungerar ej hemma i 
Aspnäs)



Ny hemvist:Ny hemvist:
Erik Jonsson-Glans har farit till Lyon i Frankrike för att bland annat pröva Erik Jonsson-Glans har farit till Lyon i Frankrike för att bland annat pröva 
hur scouterna är där. Han går på sitt första scoutmöte den 23 september. Ni hur scouterna är där. Han går på sitt första scoutmöte den 23 september. Ni 
kan följa hans öden och äventyr på Eriks blog: 28h.kan följa hans öden och äventyr på Eriks blog: 28h.
Den hittar Du på: http://28h.blogspot.com/Den hittar Du på: http://28h.blogspot.com/
Du kan också mejla till Erik på adress:  erik.glans@musiker.nuDu kan också mejla till Erik på adress:  erik.glans@musiker.nu

JOTA/JOTI 2007 

Så var det äntligen dags för årets JOTA/JOTI. Helgen då vi kör 
radioscouting med radio och Internet. 

Vi samlas i Risshyttan lördagen den 20/10 klockan 09.30 och slutar 
söndagen  den 21/10  klockan 16.00. 

Pris för detta är 80: -, som betalas på plats. 
UTRUSTNING: Kläder för utomhusbruk, innekläder, inneskor, matgrejor, 

sovsaker, tandborste mm. 

ANMÄLAN: Till din avdelningsledare senast 16 oktober. KOM IHÅG ATT 
DU MÅSTE ANMÄLA DIG SENAST DEN DAGEN FÖR ATT FÅ 
KOMMA.

FRÅGOR: Svarar din ledare på. 

VÄLKOMNA TILL EN KUL HELG I RISSHYTTAN. 
LEDARNA
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JOGLOBUS ANDERSONS TESTAMENTE 2007 

Söndagen den 21/10 klockan 10.00 startar årets upplaga av Joglobus 
Andersons testamente i Risshyttan. 

Den beräknas vara slut klockan 16.00. 

Utrustning: Varma kläder, stövlar, papper, penna, regnkläder, matsäck(eld 
för korvgrillning finns) De som deltagit i JOTA/JOTI ska INTE ha 

matsäck med. 

Pris: 20:- 

Anmäl dig till din ledare senast 16 oktober. KOM IHÅG ATT DU MÅSTE 
ANMÄLA DIG FÖR ATT FÅ KOMMA. 

Frågor besvaras av din ledare. 

Välkomna till en trevlig helg 
Ledarna i Säters Scoutkår 

ERSO
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Aschxtion dagbok från ledar sidan.
Planerna för vårens upplaga börjades grov planeras
strax efter höstens. Grundstommen var tidigt färdig
samma tema som sist och vi ville att större delen skulle
utspela sig på en ö med en jobbig marsch på slutet.
Datumet för hajken blev satt och vi skulle även denna
gång bjuda in Hedemora. När Norn och Risshyttan var
avklarade började planeringen på alvar. En H-hajk
kräver mycket planering då mer eller mindre viktiga
tekniska detaljer tar lång tid att fram ställa. Både jag och
Jörgen hade mycket på ordinarie jobb fast helgen innan
var både grov plan och dom flesta nödvändiga tekniska
apparater klara vi hade till och med lyckats finna en
lämplig ö vilket
hade visat sig
betydligt
svårare än
beräknat.
Marchen hade
vi fått lov att
korta ner för att

få det att gå i hopp på ett smidigt sätt, fast den
blev ändå 20km lång och jobbig.

Starten
på
fredagen i Nornskogen gick bra då alla dök upp i
tid, Peter hade även anslutit till Ledar trion, vi
saknade dock någon Ledare från Hedemora. I 
väg drog i alla fall 12 glada seniorer intet ont
anande vad som väntade dom under helgen utan
bara glada att slippa knotten i korsning 11. Vi åkte
till baslägret och väntade på att dom skulle
genom söka dom två lägerplatserna hitta eka och
ta sig ut till ön. SMS för bindelsen var dålig under
kvällen men vi såg att dom kom ut till ön fast det
fans ett tält vid ena stranden med vis av

seniorerna, så vi hade
lite svårt att klura ut
vad dom hade i
görningen. Vi
bestämde oss i alla fall
för att göra livet
obehagligt för dom
som inte sov på ön
fram åt tre tiden på
natten. Innan des
körde vi en vogon
vända till ön och tittade
till totten pålen och höll
på att krocka med
deras eka mitt i mörkret , det enda vi kunde konstatera var att allt var lugnt och att dom
hade tejpat för kameran så vi fick tyvärr ingen bild på land. Väl åter vid basen tog vi bilen
mot tältet vid stranden, där konstaterade vi att det inte kunde vara några av vår.Senare
fick vi veta att det var några klass kamrater till Hedemora seniorerna som råkade vara där.
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Nästa morgon hade vi fort farande dålig
förbindelse på SMS så vi bestämde oss för
att ge dom en handapparat trots
nackdelarna med live kommunikation,
behövde vi en säker förbindelse. När vi
plaserade mat kassen vid stranden tog det
inte lång tid innan dom såg den. När vi
sedan väntade fick vi ett meddelande om att
dom hade problem att tillreda frukosten och
vi fattade först ingenting innan det visade sig
att dom ej ännu hittat alla saker på ön.
Sen drog vi oss åter till basen medan dom
utförde dagens uppgifter och vi började

förbereda oss för Das vattenkrig, om ni fyllt 80 vatten
ballonger utan kran vet ni att det tar tid. Sen hoppade vi i
våran kanot i förda våtdräkt, simfötter, hjälm, ansiktsmask
samt solglasögon och drog i gång 2 hästars bensin
propellern och satte högsta anfallskurs mot kalven. Väl där
gick allting bra ända tills vi skulle ha samtidigt
eldöppnande med vattenballongerna och kanoten vickade
och vi förlorade 90% av våra vattenballonger och vårat
anfallstempo minskade kraftigt.
Jag och Jörgen öste kanoten torr med Peter tog sig an
ön. Där han genast blev bombarderad av apelsin saft men
som tur var stod våtdräkten emot den klibbiga sörjan.
Förvånade och lamslagan av våran kanotvickning drog vi oss ut ur kalven för att slicka
våra sår och leta på plan b.
Plan B: Jag vaktade båten med Jörgen och Peter simmade ut till ön med allt vad vi hade
kvar av ballonger och vattenpistoler, dom kom ut till ön innan dom blev upptäckta. På
vägen därifrån blev dom förföljda av seniorerna i vattnet och Jörgen som saknade
simfötter höll på att gå varm. Fast vi lyckades gina över en holme och sen i kanoten innan
dom andra han till kanoten.
Sen drog vi oss tillbaka och förberedde oss inför kvällen. 19:00 fick dom koordinaten att
dom skulle gå till nisshyttan och vara där senast 22:00. Det var 10Km ditt och dom han

ganska exakt trots att dom på eget
bevåg bar runt på en trälåda.
Momentet efter Nisshyttan fick problem
då IR-kameran upphörde att fungera och
IR spåret blev ett bullspår istället: Där
fick dom vetta att dom inte var framme
ännu och nattens mål var Risshyttan
vilket en del redan säkert hade kalkylerat
fram. Så nu drog Peter hem och Jag och
Jörgen drog till Lunlands tullstation och
började vänta in gänget i sommar natten
som i och för sig började på att bli
morgon. Så kom dom där ett trött men
glatt gäng.
När man tänker efter att dom fixar att var

12 personer på en liten ö utan riktig mat och utan att veta vad som händer och vad man
ska göra och sen klarar av att vandra över 20km mitt i natten. Så blir man lite små stolt när
man ser att dom grejar det.
Martin
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Säters Scoutkår

Terminsprogram



Miniorprogram hösten 2007
      Vecka: Aktivitet: Datum:

 36 Första mötet.  3 sept.
 
 37 Scouting. 10 sept.  

 38 Utelekar. Samling vid Gruvplan.   17 sept.

 39        Invigning i Risshyttan.   25 sept. 
  OBS tisdag! Mellan 18.30-20.00
 
  40 Barns rättigheter.  1 okt.  
 
 41 Miniorövernattning info kommer.  13-14 okt.

 42 Inget möte i veckan.  
  Joglobus, info kommer. 21 okt.
 
 43 Inget vanligt möte. FN-dagen  24 okt.  
  info kommer OBS onsdag!
  
 44 Höstlov, inget möte.      Halloweenvandring info kommer.  
 
 45 Säkerhet. 5 nov.

 46 Myspys 26 nov.

 47 Scoutlagen. 19 nov.

 48 Minioravslutning info kommer. 1 dec. 
  OBS lördag!

 49 Avslutning för alla. 4 dec.  
  OBS tisdag!

Kom ihåg att alltid vara klädd i passande kläder för våra aktiviteter. Om 
du inte kan komma på ett möte så ring till någon av ledarna efter 16.00 
och tala om så vet vi.

Therese Jungermann     Telefonnummer  0225-52387  eller 070 72 52387
Ester Olsson                    Telefonnummer  070 76 455 76
Evelina Landin Dillner  Telefonnummer  070 77 38683



JUNIORER HÖSTEN 2007 TISDAGAR 18.00 - 19.30 

AKTIVITET PLATS TID ÖVRIGT

v. 36 4 sep Uppstart Lokalen 18.00 - 19.30   

v. 37 11 sep Scouting hantverk Lokalen 18.00 - 19.30  

v. 38 18 sep Scouting ute 
Samling vid Täppgatan 
vid elljusspår 18.00 - 19.30  

v. 39 25 sep Invigning Risshyttan 18.30 – 20.00 Hela kåren.  

v. 40 
      2 
okt      Scouting Lokalen 18.00 - 19.30   

v. 41 9 okt Scouting 

Säterdalen. Samling mellan 
bilnedfarterna på Gruvplan 
vid lilla lekparken. 18.00 - 19.30  

v. 42 16 okt Scouting Lokalen 10.00 - ca 14.30  

v. 42 
20

21okt Jota/Joti/Joglobus Risshyttan 

lördag
radiosändning 
Söndag tävling 

 Junior – senior. 
Mer info senare 

v. 43 
 24
okt FN – dagen?  Fackeltåg på staden? 18.00 - 19.30? Mer info senare. 

v 43  Hösthornet   

Inbjudan från 
Hedemora? 
Mer info senare. 

v. 44 
31-

1nov Hallowenvandring  Risshyttan 14.00 - 18.00  Juniorer – seniorer. 

v. 45 nov Inställt     

v. 46 13 nov Scouting ute 

 Samling vid 
Täppgatan vid 
elljusspår     

v. 47 nov Scouting Lokalen 18.00 - 19.30   

v. 47 23-24 nov 
 Ev juniorövernattning 
om det är varmt. 

Risshyttan om det inte 
är för kallt. 

Fre 18.00 – Lör 
13.00.

Anmälan v 46. Packa 
enligt listan. 

v. 48 nov Inställt    

V 49 4 dec  Avslutning Lokalen 18.00 – 19.30 Hela kåren. 

V 50 
15-

16de Tältövernattning Risshyttan?  
Junior – senior. 
Mer info senare. 

Juniorledare hösten 2007
Fia Wikström 0225 – 407 07 073 - 932 84 87 
Lars Jungermann 0225 – 523 87 070 – 643 80 31 
Gustav Lind 073-810 52 66, Anette Tillema 073-643 17 42 och Niklas Lindeberg 073-943 11 07
HA ALLTID KLÄDER FÖR UTOMHUS AKTIVITET MED ELLER PÅ! 



Patrullscoutprogram hösten 2007 

 Datum Vecka   
Sept 5 36 Onsdag 19.00-20.30 Uppstart
 12 37 Onsdag 19.00-20.30 Orientering (vid Täppgatan)  

Ta med fick/pann-lampa
 22-23 38 Fre-Lör 18.00- 16.00 

Start Säter
Cykelhajk

 25 39 Tisdag 18.30-20.00 
Risshyttan

Invigning – Hela kåren i Risshyttan
18.10 vid lokalen för den som inte har 
skjuts

 28-30 39 Fre-sön Mångdala 
17:30 – 13:30 

Rådspatrullkurs  
(2:a och 3:a patrullscouter) 

Okt 6-7 40 Lör-Sön  Vindskyddövernattning (ifall det inte 
blir någon Rådspatrullkurs) 

 10 41 Onsdag 19.00-20.30 Utrustning 
 20-21 42 Lör-Sön 9:00 – 15:00 Jota/Joti + Joglobus 
 24 43 Onsdag  FN dagen - Fackeltog till Kyrkan? 
Okt/Nov 31-1 44 Ons-Tor  Halloween (höstlov) 
Nov 7 45 Onsdag 19.00-20.30 Surrningar
 14 46 Onsdag 19.00-20.30 Knopar & schiffer 
 24-25 47 Lördag 9.00-16.00 Repövning + matlagning 
Dec 1 48 Lördag 10.00-15.00 

Lokalen
Hantverk + matlagning 

 4 49 Tisdag 18.00-19.30 Julfest
 15-16 50 Lör-Sön 14.00-11.00 

Risshyttan
Tältövernattning

OBS:
Ta alltid på kläder för utomhusaktiviteter. 
Ring gärna när du inte kan komma! 

Ledare:  Peter Larsson 070-7133625  eller 0243-17045 
 Hege Bothner Wik 52606 eller 070-61 78109 
 Magnus Pettersson 50235 
Tel. nummer till Lokalen: 0225-51823 
Tel. nummer till Risshyttan: 0243-243126 
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Toppbestigning av Galdöpiggen 17-19 aug. 2007

Galdöpiggen är Norges högsta berg 
men inte Norges högsta topp, Glit-
tertind som ligger på andra sidan 
om Visdalen brukar vara några me-
ter högre eftersom den har en topp-
glaciär. Vi blev till slut 10st åkte till 
Norge på lite äventyr. Resan dit var 

väl som de fl esta bilresor, men det 
fi nns några fördelar med att åka till 

fjällen i Norge jämfört med Sverige. 
Det är bara hälften så långt till den 
högalpina miljön ( 65 mil jämfört 
med 124 till Kiruna/Nikkaloukta), 
man behöver inte göra en lång an-
marsch för att komma upp på fjället, 
och bilresan blir lite intressantare 
eftersom det är vägar jag inte åkt så 
mycket på, fjällen/bergen är bran-
tare och vägarna krokigare.

Fredagen gick åt till att ta sig till 
Spiterstulen som skulle vara vår 
utgångspunkt för toppturen. När 
vi klev ur bilarna vid halvsjutiden 
på kvällen var det lite frysset till 
en början, 5-7m/s och kanske 8-9 
grader varmt och småmulet.När vi 
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fått ner all packning och utrustning 
blev d et en kortare marsch tills vi 
hittade en lämplig tältplats ca 1km 
bort från parkeringen. Kvällen be-
stod av tältresning, matlagning och 
lite övning med stegjärn och yxa 
för de som inte tidigare använt såna 

saker. Vi började titta på en fi lm när 
vi krupit ned i sovsäckarna, men 
tröttheten tog överhand och det blev 
inte så långvarigt innan vi sov.

Topptursmorgon, väckning vid 6-
tiden, in med frukost och ner med 
grejorna i ryggsäckarna. Vandringen 
började med en lätt uppvärmning på 
relativt plan mark och övergick sen 
i nåt som motsvarar en röd slalom-
backe, rätt brant alltså. I början var 
det en rätt fi n stig, men ju högre 
upp vi kom desto mer sten blev 
det. På vissa sträckor var det bara 
stora stenar som man fi ck balansera 
på, stentopp till stentopp. När vi 
börjad komma upp på höjder kring 
2000möh började det att snöa lite 
lätt och stenarna var bitvis väldigt 
hala. Det började också bli rätt job-

bigt nu, vissa sträckor gick jag 10 
höjdmeter och behövde sen vila en 
stund för att ta ytterligare 10 höjd-
meter. När vi närmade oss toppen 
var sikten kanske 20-30 meter, och 
vi mötte folk som talade om för oss 
att det bara var 50 meter kvar, men 
toppstugan syntes inte. Vid halv 
ett stog vi äntligen på toppen och 
tog de obligatoriska toppbilderna, 
men utan utsikt eftersom allt låg 
i dimma (eller om det är moln). 
Efter en lunch bestående av gu-
laschsoppa med nudlar i började vi 
gå nedåt. Det är inte alls lika job-
bigt konditionsmässigt at gå nedför 
men musklerna runt knäna blir hårt 
ansträngda. På vägen ned passade 
vi på att gå ut på en glaciär, men 
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sikten och snöförhålandena gjorde 
det lite svårt att hitta roliga partier. 
Sedan fortsatte marschen nedåt i ett 
par timmar till, med några avbrott 
där man kunde åka kana nedför på 
snöfälten Med trötta ben kom vi 
tillbaka till baslägret vid halv åtta på 
kvällen, och efter en natts sömn var 

det bara en bilresa hem kvar.

Vi har avverkat Norges högsta berg, 
men den högsta toppen återstår att 
ta sig upp på. Förhoppningsvis blir 
det en topptur dit också så inom en 
snar framtid.
Jörgen

Under tisdagarna från slutet av maj 
fram till slutet av augusti har kåren 
hjälpt Janssons Café med arrangemang-
et i Säterdalen. Vi har hjälpt till med 
parkering av bilar, haft tipspromenad, 
chokladhjul och lotterier. Under fl era 
tisdagar hade vi även föräldrar som 
sålde loppisgrejor där. 
Ett speciellt stort tack vill vi rikta 
till Göran Classon som var med och 
skötte parkeringen alla kvällar utom en. 
Även ett tack till de seniorer, föräldrar 
och ledare som hjälpt till.
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Jiingi-jamborii
Ja, det var en upplevelse. Jag har varit 
scout sedan 1970 och aldrig har jag sett 
så många scouter på en gång. Scouter, 
scouter så långt ögat nådde. Totalt var 
vi strax under 20 000 (tjugo tusen) som 
samlades på Rinkabyfälten utanför Kris-
tianstad.
Vi var ca 25 st scouter och ledare från 
Säter som åkte ner på lägret. Vi var i 
spridda åldrar allt ifrån 11 år till näs-
tan 50 år. Tågresan ner gick utan större 
problem. Ja, på en station fi ck vi en viss 
aning om hur de måste ha det i Japan. 
Det var nämligen så många scouter med 
ryggsäckar att man fi ck trycka in dem 
för att alla skulle komma med.  Men vi 
glömde ingen och alla kom fram med 
packningen i behåll. 
Vi delade by med vår systerkår Hedemo-
ra. Vi hade också två andra kårer som vi 
inte kände sedan tidigare. Det var Påryd 
från Kalmar län och Sveg från Härjeda-
len. Det var kul att få känna några nya 

också. Jörgen hade förberett packning 
med de andra och lyckats få Påryd att ta 
med sig allt skrymmande. Vi bistod med 
slevar, vispar och annat mer lätt transpor-
tabelt. Snyggt jobbat Jörgen!
Vi var totalt 80 personer i vår by. Vi la-
gade mat tillsammans och höll ihop som 
en gemensam by. 
På dagarna gick vi på olika aktiviteter på 
olika teman. En dag till exempel var vårt 
tema ”Våra sinnen”. Då fi ck vi pröva oli-
ka saker för att testa  syn, lukt, hörsel etc. 
En annan dag hette temat ”Tillsammans”. 
Vissa var då så väldigt tillsammans att de 
till och med gifte sig. Bröllopsfotot kan 
Ni se på annan plats i tidningen.

Det fanns fem olika offi ciella teman och 
ett sjätte som deltagarna själva upptäckte. 
Nämligen temat ”Köa”. Man var nämli-
gen tvungen att vara tålmodig när man 
skulle: hämta mat, handla i jingii-shopen, 
köpa glass, gå på toa och inte minst när 
man skulle åka buss! Bussarna är det som 
vi är minst nöjda med. Man visste aldrig 
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när de kom, hur många platser det fanns 
i dem och när de möjligen gick tillbaka.  
Det var således förenat med viss risk att 
ta bussen och åka iväg till badet,  Åhus 
eller Kristianstad. Hedemora gjorde det 
en eftermiddag och de höll aldrig på att 
komma tillbaka. Att vi lyckades komma 
med en buss som hann i tid till tåget när 
vi skulle åka hem var rena turen, eller 
kanske egentligen för att det fanns ett par 
ilskna tanter med i vår scoutgrupp
Tre gånger på lägret var vi samlade al-
lihopa. Det var på invigningen, på en 
teaterföreställning som hette ”Kompas-
sen” och på avslutningen. Det var mycket 
mäktigt. Det kändes härligt att se och 
känna att det fi nns så många som tycker 
scouting är  kul. På avslutningen var 
sveriges kung där (han är hedersmedlem 
i scouterna) och han gjorde raketen med 
oss.  Se´n var det några artister som jag 
inte visste vilka de var som uppträdde– 
då skämdes Erik och Gustav lite över sin 
mossiga mamma.
Vi var i Skåne den veckan det inte reg-

nade. En natt öste det ner och det åskade 
av bara den, men det gjorde inget, för alla 
tälten höll tätt (tror jag). När vi vakande 
på morgonen igen sken solen. Eftersom 
man är ute hela tiden är det viktigt att ha 
solcreme på sig så man inte blir bränd. 
Jag missade det – kring ögonen brände 
jag mig. Det var inte kul.  Konstigt att 
folk som jag inte träffat på 25 år ändå 
kände igen mig!
Det var ett roligt läger – och mycket 

annorlunda. Man kan minst sagt säga att 
naturen blev  överbefolkad när alla dessa 
scouter vällde in. Det är kul att ha fått 
vara med om ett så stort läger.
Något som är roligt så här efteråt är att 
vem man än pratar med så alltid känner 
de någon som varit där eller så var de där 
själva.

//Gytte



Utflykt okänd
Egentligen skulle den här notisen va-
rit med redan tidigare i vinter. Men 
färden var så okänd att den helt en-
kelt blev lite bortglömd. I vintras 
var vi några miniorer som begav oss 
ut på hemlig upptäcktsfärd. Vi träf-
fades vid bommen vid vattentornet 
på Åsen och gick in i skogen. En 
hund hade vi som körde vår ved med 
mera.  När vi gått en ganska lång 
tipspromenad kom vi fram till en 
skogsdunge. Där mitt inne i dung-
en visade det sig att det fanns ett 
hus. Som ledarna hade nyckel till!!
Det ligger på en hemlig plats och Du 
som inte var med kan fortsätta att undra 
var den var. Kanske får Du turen att få 
följa med på en färd dit denna vinter.
Hälsningar från:
Den hemlige färdledaren

Välkommen att äta eller fika hos oss på 
Rådhustorget i nostalgisk 50-Talsmiljö!
 
SE VÅR HEMSIDA: www.janssonscafe.se
Där hittar du “allt” om oss: Dagens Rätt, 
Evenemang, Bilder m.m.


