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Minnesstund 
Djuren – Din bästa vän – Minnas och förstå 

Här på Ervalla Gård har det levt människor och djur i många århundraden. Tidigare levde de nära 

varandra, människorna och djuren. När Eva Horn ägde gården i början av 1700-talet fanns här åtta 

dragoxar, tre tjurar, nitton kor, elva kvigor, en stutkalv, fyrtioen får, tolv svin, sex kalkoner, elva 

höns, sex gäss och sju hästar. En del av djuren hade personliga namn. Kanske sörjde Eva sina djur 

när de lämnade jordelivet. 

Jag tror att det är lika viktigt idag att få sörja och minnas sina djur 

när de lämnar oss, inte minst om du är barn. Det är fint att få 

samlas och samtala vid en högtidlig minnesstund för sin bästa vän 

och familjemedlem. Därför dukar jag upp ett minnesbord, med fin 

duk, ljus och en minnesbok när du kommer till mig på Christinas 

Gästgifveri för att ha en minnesstund. Eller om du hellre vill att 

jag kommer hem till dig med gott fika och en härlig tårta. Du kan 

gärna ta med dig ett foto på din bästa vän som vi placerar på minnesbordet. Och så 

bjuder jag på en härlig fikameny för din personliga minnesstund tillsammans med släkt och vänner. 

Jag kan också lova ett personligt och välkomnande bemötande. 

 
Menyförslag – flera menyer finns på www.christinajarl.se 
 

Fikabuffé 

Hembakta bullar, småkakor och tårta. 

Kladdkaka, grädde och färsk frukt. 

Chokladbollar, kex, maränger, glass och topping. 

Gör din egna marängswiss… allt på buffé så ni kan 

plocka det ni tycker bäst om …. 

Kaffe, te eller varm choklad med socker, mjölk och honung. 

Hemkokt saft från Balsta gårdsbutik 

 

I våra priser ingår följande – 

Genomtänkt och personligt anpassad dukning och 

dekoration.  

Servetter, ljus och blommor från naturen efter årstidens växling. 

Serveringspersonal 

Naturligtvis fixar jag gluten och laktosfria alternativa, eller annan specialkost ni har behov av! 
Varmt välkomna till mig på Christinas Gästgifveri - i en lugn och skön miljö med gratis parkering. 

Pris: 395: -/ person inkl. moms  
_____________________________________________________________________________ 
Christinas Gästgifveri AB Telefon   

Ervalla Gård 257 070-393 09 09 Företaget innehar F-skattsedel 

718 95 ERVALLA info@djurtolk.com           www.djurtolk.com   

Besöksadress: Christinas Gästgifveri finns på Ervalla gård, ett par mil norr om Örebro 

http://www.christinajarl.se/
mailto:info@djurtolk.com
http://www.djurtolk./

