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Käre läsare,
ta tag i att lära oss franskan
på universitetet i Neuchâtel.
När vi inte kämpar med
skolan och läxor så jobbar
vi halvtid inom hotell och
försäljning samt promenerar och tränar våra kära
hundar. Vi bor inte ihop
utan är mycket självständiga
tvillingar så det är därför
vi tyckte att det skulle vara
kul att ses oftare genom att
ha ett gemensamt projekt
– tidningen! Vi har varit
medlemmar länge och har
i perioder varit aktiva. Med
ett kringflackande liv så
har det varit svårt att ta på
sig långtida projekt, men
nu börjar vi äntligen sakta
Nu är det dock en ny början rota oss. Vi har mamma,
lillasyster och varandra här
och vi ska kanske ta och
i Schweiz, samt ett växande
börja med att presentera
kontaktnät och vänner som
oss. Vi är de nya redaktörgör att Schweiz nu känns
erna, tvåäggstvillingarna
mer hemma för oss än
Josefine och Angeliqa
Sverige.
Ridderstråle. Vi är 28
år gamla och har bott i
Schweiz i nästan 12 år med Vi ser mycket fram emot
detta år med nya bekantskalite uppehåll för diverse
andra utlandsvistelser samt per, erfarenheter och lärdomar med Svenska Klubmisslyckade ”tillbakaben och Svenska Trycket. Vi
flyttningar” till Sverige. Vi
hoppas du också kommer
har alltså gått gymnasiet
och universitetet i Schweiz tycka om det vi har att erbjuda och vi tar gärna emot
(på engelska) samt sakta
artiklar, förslag, påminnelbörjat vår jobbkarriär här.
ser och komplimanger via
Det går lite långsamt när
vår email adress:
man inte kan språken
ordentligt, så nu har vi tagit sv.trycket@gmail.com. Om
du vill posta brev så ber vi
på fasta att en gång för alla
Nu har vi redan hunnit
ge ut två nummer, med
en ”lär-kurva” på ca 4,5
månader och även om det
har smugit sig in någon
tryckfelsnisse här och där
samt förseningar så måste
vi ändå säga att vi är otroligt
nöjda. Enormt mycket
material som har samlats på
hög, uppdateringar som har
behövts göras, ny planering
och schema att försöka följa
samt nya samarbeten. Så vi
ber er att ha tålamod och
överseende med oss på vår
resa med denna tidning
som vi hoppas ni kommer
uppskatta längs vägen.

dig iaktta att vi har en ny
postadress:
Svenska Klubben
Lausanne-Genève,
rue du Valentin 41
1001 Lausanne.
Vi önskar en fortsatt underbar sommar och höst, en
härlig läsning och så hörs vi
igen vid oktober/november.
CIAO!

Angeliq a
Josefin e &
Ridderstråle

Smögen, sommar 2015.
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Käre medlem!
Först och främst vill jag
tacka för förtroendet
som du gett mig. Det är
en ära att vara ordförande för Svenska Klubben
Lausanne – Genève. Överlämningen från Alexander
Elmér har skett stegvis
och nu till sommaren tror
jag att jag satt ihop de
flesta av pusselbitarna. Jag
är tacksam för att Alexander finns i bakgrunden,
för det är mycket nytt.
Jag flyttade med min
sambo Pål till Schweiz
i september 2013. Pål
(som har fått in en artikel
i detta nummer) är en
svensk urmakare som
efter att ha arbetat tre
år i Sverige i en annan
bransch längtade tillbaka
till klockorna. Jag är jurist
och i Sverige arbetade jag
med inköp och med att
förhandla fram och skriva
kommersiella avtal med
värden upp till drygt en
halv miljard kronor. Att
förhandla är något av det
bästa jag vet, även om min
sambo inte alltid uppskattar när det sker på hemmafronten. Sedan vi kom
hit har jag hunnit arbeta
nästan i ett år på olika
tillfälliga arbeten både i
Zürich och i Genève, både
på engelska och tyska.

För närvarande är det
fördjupning i franska som
gäller.

men som medlemmarna
sedan inte är intresserade
av. Jag har inte till fullo
lärt känna klubben än
Jag är en engagerad
och jag vet därför inte vad
person som gärna frågvist du som medlem önskar.
undrar om vi inte också
Till hösten planerar jag
kan göra si eller så. Jag
att skicka ut en enkät till
har en gedigen erfarendig som jag hoppas du
het av föreningslivet för
besvarar. Jag kommer
jag började redan som
arbeta fram den tillsam10-åring att vara aktiv
mans med resten av styi elevrådet och sen har
relsen, men en enkät är ett
mitt engagemang fortsatt trubbigt redskap och du
i olika styrelser i idrottsfår också gärna föra fram
klubbar, förbund, bostads- synpunkter eller önskemål
rättsförening och i den
direkt till mig och du är
lokala fackföreningen. Jag varmt välkommen att
har bland annat varit ord- ringa eller mejla mig.
förande, vice ordförande,
sekreterare samt drivit
Jag hoppas att du, precis
en PR-kommitté och
som jag, ser fram emot
diverse olika projekt. Vi
resten av verksamhetsåret
är nu bara fem personer
och kommande klubbi Svenska Klubbens
event.
styrelse, men det är fem
Li S jökvist
kompetenta och enerOrdförande
girika personer och jag
ser fram emot vad vi kan
åstadkomma ihop.
Om det är något jag lärt
mig av alla dessa år i föreningslivet så är det att en
förening är ingenting utan
sina medlemmar. Det låter
förstås som en självklarhet, men i praktiken är
det lätt för en styrelse att
sitta på sin egen kammare
och planera arrangemang,
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OM S LAGS BILD : Magnus Hartog-Holm. Fotograf: Robin Haldert
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