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Käre läsare,
Tänk vad tiden bara
springer iväg, nu är vi
redan i november! Vi
har ställt om klockan,
de vackra färgsprakande
löven börjar falla från
träden och om bara några
veckor är det dags att
förbereda sig för advent,
lucia, jul och nyår. Och
vad vi ser fram emot det!
Ja, vi är sådana där riktiga
”suckers” för julfirande.
Dekoration, planerande
av julbord, inslagning av
klappar, myspys, brasor,
julsånger tills öronen
blöder och pyntning. Hela
rasket ska det vara! Så vi
väntar ivrigt på att veckorna ska gå.

i Genève, lära känna en
svensklärare för vuxna på
Ecole Club Migros, träffa
en svensk ishockeyspelare
i Lausanne och även få
ännu en inblick i klockans
värld i den tredje och sista
serieartikeln av Pål.

Såhär på slutet av året
blickar vi tillbaka och kan
knappt tro att vi redan
har lyckats få ihop TRE
tidningar! På mindre än ett
år! 2015 har verkligen varit
ett lärorikt år och när vi nu
har avslutat vårt tredje och
sista nummer för i år så
måste vi säga att vi känner
oss riktigt stolta. Speciellt
då det här numret blev
extra fullspäckat! I detta
nummer får vi lära oss
mer om Svenska Skolan

Vi vill passa på att tacka
alla läsare och medlemmar
som har följt oss, men även
tacka alla som har deltagit
i skapandet av tidning och
artiklar och som har hjälpt
till på andra sätt. Utan er
skulle det inte finnas en
endaste liten sida! Och
detta gör också att tidningen växer och utvecklas.
Snart kommer vi att kunna
erbjuda en elektronisk
version av tidningen på
hemsidan så att man kan

Glöm inte att höra av er
om ni har någonting ni vill
dela med er av till oss: allt
ifrån tips, idéer, ris, ros
eller bara några rader om
er upplevelse av tidningen. Vi tar tacksamt emot!
Nu har vi också fått en ny
emailadress:
redaktionen@
svenska-klubben.ch

läsa den online. Men lugn,
pappersversionen kommer
alltid att finnas kvar och
kommer fortsätta att
skickas ut till er!
Nu ska vi låta er njuta av
detta nummer och önskar
er tills nästa gång vi hörs,
en GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR 2016!

Angeliq a
Josefin e &
Ridderstråle
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Käre medlem!
Det är ett sant nöje att
lära känna dig! Beklagligt
nog blev jag förhindrad
att delta på årets kräftskiva, men jag tackar er
som hört av sig efteråt och
berättat hur lyckad den
var. Färska kräftor och
snapsvisetävling var ett
lyckat koncept.
I september genomfördes
en guidad tur av Tour de
Bel-Air i Lausanne och
under första hälften av
november står filmkväll
på agendan. Minglena
i Lausanne har fortsatt
en gång i månaden och
i december ryktas det
om att glögg kommer att
serveras.

(förnamn.efternamn@
svenska-klubben.ch) som
gör det lättare att samla
alla viktiga mejl på ett
och samma ställe. Det är
också glädjande att höra
att så många är nöjda
med Svenska Trycket. Vi i
styrelsen är också glada åt
vår nya redaktion som gör
ett utmärkt jobb.

tag. Du är i så fall varmt
välkommen att kontakta
mig.
Det finns också ett annat
problem som klubben
efterlyser hjälp med.
Klubben har nämligen
en färglaserskrivare i sin
ägo som av platsbrist just
nu står i ett förråd och
därför inte kan användas.
Det betyder att vi behöver
anlita ett tryckeri om vi
ska göra ett medlemsutskick. Finns det någon
som har plats för den
hemma hos sig och som
också kan bistå vid några
enstaka medlemsutskick
per år? I så fall får ni
gärna kontakta någon i
styrelsen.

Det är hög tid för nästa
matrikel att komma ut
och jag hoppas att vi kan
få ihop den i början av
nästa år. Vi har också
flera evenemang som står
i farstun men tyvärr så
begränsas vi ibland av att
vi är en liten styrelse. Allt
hinns inte riktigt med.
Vad säger du om att vara
På det kommande proen förstärkning? Kanske
vill du bara organisera ett God Jul & Gott Nytt År!
grammet står också
Svenska Klubbens
evenemang eller bara testa
Li S jökvist
jullunch. Den kommer i år på att vara i styrelsen ett
Ordförande
att gå av stapeln på självaste luciadagen; söndagen
den 13:e december. Den
kommer att vara i Rolle,
mittemellan Lausanne
och Genève.
Vi i styrelsen har nu börjat
organisera oss ordentligt
och genom lanseringen av
den nya hemsidan har vi
också skapat nya mejladresser:
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