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Kära läsare,
När detta skrivs så är det början
av juli och sommaren har äntligen
kommit igång. Att Sverige toppade
30 grader medan vi i Schweiz fick
nöja oss med hinkvis av regn var
riktigt deprimerande. Är inte det
grejen med att bo mer söder ut? Att
få kortare vintrar, längre somrar men
också bättre väder?! I skrivande stund
(i början av juli) kan vi dock nöjt
konstatera att vädret är betydligt
bättre här i Schweiz än i Sverige. Det
bästa skulle dock vara om det var
bra väder i båda länderna samtidigt,
särskilt nu när det är semestertider
och många av oss utlandssvenskar
besöker vårt ursprungsland i några
veckor.
I detta nummer får ni följa med på en
visit i rosornas stad Estavayer-le-lac,
en liten by i Schweiz väl värd ett
besök. Detta är början på en tänkt
artikelserie om små byar och städer i
Schweiz – har ni några tips om någon
liten pärla som ni känner till så får ni
gärna dela med er!

på Lac Léman med drinks och snacks.
Ett utmärkt tillfälle att se lite mer av
det vackra schweiziska landskapet i
gott sällskap.
Årets kräftskiva får ni ju inte heller
missa! Hemkokta kräftor, roliga visor,
god snaps och trevliga svenskar – vad
är inte att se fram emot? Det blir även
en fortsättning på snapsvisetävlingen.
Vi på redaktionen håller redan på att
planera våra visor…
Nu önskar vi er en god fortsättning på
den låååånga schweiziska sommaren
och en mysig höst så syns vi säkert på
ett av Klubbens alla events!
Angeliq a
Josefin e &
Ridderstråle

Ni kommer också att få läsa en avskedshälsning av Christer Hegardt
och Claes G. de Dardel till Claes
Ankarkrona som gick bort i våras.
Hans hörna har varit en återkommande uppskattad läsning i varje
nummer och vi kommer verkligen
att sakna hans uppriktiga och vittiga
texter. Våra tankar går till familjen.
Förutom några tillbakablickar över
årets events så kan vi också med
glädje annonsera ett annorlunda
mingel till sjöss i höst. En båtrunda

Vi på Island, maj 2016

4

ORDFÖRANDENS ORD

SVENSKA TRYCKET

Kära medlem,
Det 40:e nationaldagsfirandet i
Aubonne bjöd på sång, tal, dryck
med tilltugg och mycket trevlig
stämning!
Något av de finaste med vårt gemensamma nationaldagsfirande
tycker jag är hur de båda konsulaten
(detta år även ambassadören), några
svenska bolag, Svenska Kyrkan,
Svenska Skolan, SWEA och förstås
vi i Svenska Klubben arbetar tillsammans inför och under firandet. Det
är inspirerande hur våra olika organisationer har ett så välfungerande
samarbete.
Höstens aktiviteter bjuder också på
samarbeten och du finner kalendariet här i tidningen och på klubbens
hemsida. Så långt det är möjligt har
vi angivit platser, men mer information inför varje evenemang kommer
att publiceras via e-breven, Facebook
och hemsidan.
För dig som inte har tillgång till det
digitala och är intresserad av något
evenemang är du välkommen att
kontakta någon i styrelsen.
Mängden arbete med matrikeln har
tidvis varit oöverstigligt och i slutfasen var det många påminnelser
till både medlemmar och företagare
om att komma in med svar eller
betalningar. Om du inte skickat in
ditt formulär där du godkänt publiceringen kommer du inte att hitta

dig själv i den kommande matrikeln.
Ingen information publiceras utan
ett skriftligt godkännande.
Medlemsregistret har genom detta
arbete också fått sig en ordentlig
uppdatering. Finns det fortfarande
stavfel får du gärna säga till.
I dagarna görs sålunda äntligen de
sista justeringarna och under september har du den nya matrikeln i
din brevlåda.
Innan dess har vi sommaren framför
oss och nu när min badkruka till
sambo tagit ett dopp i Genèvesjön
då är det tveklöst sommar! Själv
kommer jag att spendera sommaren
i ett klassrum för att nå nästa nivå
i franska, men jag önskar dig en
fortsatt trevlig sommar!
Li S jökvist
Ordförande
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