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Käre läsare,
Det är år nummer två. För
oss redaktörer vill säga.
Vi är mycket glada att få
fortsätta göra tidningen för
Svenska Klubben, med tre
härliga nummer för 2016!

Och vad blir detta för ett
år kan man undra? Josefine
jobbar heltid och har lagt
franskastudierna på hyllan
för att nästa år ta tag i det
med nya krafter. Angeliqa kör omvänt, hon har
Detta år började med
dragit ner på arbetstiden
ganska mycket jobb då vi
för att satsa extra hårt på
har börjat arbeta ihop årets ”le français”. Detta språk matrikel. Att få en ”teleälskat, hatat, beundrat, hatat
fonkatalog” att se rolig och
igen – känslorna går som
inspirerande ut är ganska
en berg-och dalbana. Ibland
så….fantasikrävande, kan
känns det som ett språk
man nog säga. Men vi tar
som man aldrig kommer
det som en utmaning och
lära sig fullt ut, det finns
gör vårt bästa. Styrelsen
alltid ett annat sätt att säga
har jobbat hårt med att få
saker på, en ny ”exception”
in all information och att få att komma ihåg eller en särihop kontrakt med annonskild form att skriva i. Men
sörer. Då många av dem vill oj så viktigt det är om man
annonsera i både matrikeln vill bo i Suisse Romande.
och tidningen så har vi
Och ibland glömmer man
fått dra ut på tiden med
bort att man bor i ett annat
att få ut tidningen för att
land, ett land som vi egentlialla kontrakt och annonser gen bara ”får lov” att vara i.
skulle få sin rätta plats. Men Det är vi som är gäster och
nu så äntligen kommer årets måste anpassa oss efter den
första nummer ut!
kultur och lag som gäller
här. Men som svensk så är
vi så bortskämda att vara
”välkomna överallt”, vi har
rykte om oss att vara trygga,
snälla, duktiga och ofarliga.
Vilken förmån egentligen!
Har du sett dokumentärserien ”Familjer på
äventyr” som nu har gått
i två säsonger på svtplay.
se? Vi har följt den och
vilka igenkänningar! Visst,

Schweiz kanske inte är lika
exotiskt som en segelbåt
som seglar jorden runt eller
som Sri Lanka, men vad
man ser är att vart man än
är i världen, så är tankarna
och upplevelserna så lika.
Man får en annan överblick
över det svenska samhället,
en annan syn på sig själv
som svensk men också som
människa som får uppleva
andra kulturer och sen få
möjlighet att jämföra. I
vilket fall så är det så viktigt
att kunna ta del av kulturen
man befinner sig i och där
är nyckeln just språket. Så
hur kämpigt det än må vara,
kämpa på!
Vi hoppas ni har haft en
härlig påskledighet och är
laddade för ett nytt år i det
Schweiz som vi har förmånen att få vara i just nu.

Angeliq a
Josefin e &
Ridderstråle
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SVENSKA TRYCKET

Käre medlem,
Sedan förra numret av
Svenska Trycket har vi
avslutat året med ett
mycket trevligt julfirande
på luciadagen. I julfirandet ingick en 2,5 meter
hög julgran, en generös
jultomte, riktigt god julmat,
flertalet snapsvisor och
förstås ett vackert luciatåg!

också till en riktigt trevlig
filmkväll med visning av
"Jag är Ingrid" i samarbete
med filmklubben Cinéma
CityClub i Pully.

hög tid för oss att göra en
kontroll av vårt medlemsregister för uppdateringar
och korrigeringar. Finns
det fler felstavningar är du
alltid välkommen att höra
Sammanställningen av
av dig så vi kan korrigera
medlemsenkäten som
dessa. Yrkesregistret som
skickades ut är klar och du brukar finnas i matrikeln
finner resultatet här i tidblir antagligen något
ningen. Personligen hade
kortare denna gång. Många
Det nya året började med
jag hoppas på ett tydligare som tidigare har stått med
ett årsmöte med bland
svar på frågan om var vi
har inte besvarat våra
annat flera gemensamma
bör ha våra evenemang
förfrågningar och om du
diskussioner och väldigt
någonstans, men det sam- har tips på svensktalande
goda semlor/fastlagsbullar. manlagda svaret stämmer å läkare, tandläkare, psykoStyrelsen har nu en verkandra sidan med intrycket loger, terapeuter, veterisamhetsplan och en budget jag fått om att det finns
närer, frisörer, översättare,
att följa för året. Uppdraget delade meningar om detta. konsulter, butiksägare eller
att se över användningen
andra som kan leverera
av Keillers fond finns kvar
En geografisk analys av
tjänster eller saluföra prooch styrelsen ser fram emot våra postnummer i meddukter på svenska får du
att få hjälp av medlemmar
lemsregistret ger samma
gärna tipsa dem om att ta
som har en historik kring
resultat. Det är lika många kontakt med oss för att stå
detta. Årsmötet gav också
(en tredjedel) av oss som
med i yrkesregistret.
styrelsen en välkommen
bor i området längs Monförstärkning i form av
treux-Lausanne-Morges
Under våren är det mingel
Marie Bergfelt och Victor
(med viss omnejd) som
i Lausanne en gång per
Svensson.
det är i området längs
månad och efter några
Coppet-Genève (med viss
kommentarer i enkäterna
I mars fortsatte aktiviteter- omnejd). Den tredje tredje- kan jag förtydliga att det
na med föreläsningen av
delen bor mitt emellan eller saknas en övre åldersgräns
författaren Edna Alsterlund är utspridda längre bort i
och alla är lika välkomna
som med mycket värme
Schweiz eller utomlands.
för att tillsammans ta en öl,
berättade om hur det var
Det är förstås en grov
ett glas vin, en kopp kaffe
att vara anhörigvårdare
förenkling av demografin,
eller ett glas vatten ihop
och livet tillsammans med men gör det ändå tydligt att medan vi pratar om väder
världsmästaren i tungvi inte är koncentrerade till och vind.
viktsboxning Ingemar
endast ett specifikt område.
"Ingo" Johansson. Mikael
Välkommen!
Lindström hade arrangerat Arbetet pågår för närvaLi S jökvist
hela evenemanget mycket
rande med matrikeln (vår
bra. Ulla Ringblom fick
Ordförande
telefonkatalog). Det var
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