
Hej!

Tiden flyger förbi och vi går mot slutet av höstterminen 2018 och

redan om en knapp vecka firar vi traditionsenligt Lucia. I år firar vi

på söndag 9/12 mellan 17.00-19.30 i Thalwil. Vi behöver hjälp

med fikat, så skriv upp dig direkt i doodeln.

Svenska Skolföreningen i Zürich kan stoltsera med att vara

Europas största men utveckling är ändå viktigt. Styrelsen och

lärarna har genomfört en workshop under oktober månad om

hur arbetet inom föreningen framgångsrikt kan drivas vidare.

Bland annat ska paletten av aktiviteter som erbjuds ses över och

dessutom vill vi stärka området kommunikation och

marknadsföring. Styrelsen tar gärna emot återkoppling från just

DIG angående önskningar gällande till exempel utbud av

aktiviteter. Inom området kommunikation och marknadsföring vill

vi vidareutveckla kanaler för att nå ut till så många som möjligt.

Slutligen diskuterades frågor som rekrytering, lokaler samt tillväxt

och kvalitét. 

Under 2019 hoppas jag alltså att ni all skall uppleva lite förnyelse

inom ovan nämnda områden och dessutom ser jag gärna att ni

hoppar på och engagerar er i detta arbete, kontakta mig så

berättar jag mer!

Svenska Kyrkans julbasar den 24 november blev naturligtvis en

succé. Ett stort tack till alla som skänkte böcker till basaren!

Dessa såldes under dagen med med förmån till svenska kyrkan

i Zürich. Det bjöds på på sång och musik och njöts av bland

annat lussekatter och klassiska köttbullssmörgåsar.

Och till alla er som har synpunkter och eller önskningar skriv till

oss! Om ni inte hör av er så vet vi inte var eller vart vi skall

åtgärda!

Ser fram emot att träffas den 9 december, samt önskar redan nu

en riktigt God Jul & ett Gott Nytt år!

Varma hälsningar

Anders Nordin

Ordförande

Ps. Glöm inte att gå in på hemsidan

www.svenskaskolforeningen.ch för att kika på nya foton och ta

del av viktig information.

Välkomna till vårt fina Luciafirande!

Dag: Söndagen den 9 december 

Tid: 17:00-19:30 

Plats: Evangelische-reformierte Kirchegemeinde i Thalwil 

(Alte Landstrasse 93a, 8800 Thalwil)

Parkering: Observera att parkeringsmöjligheter i direkt

anslutning till kyrkan är mycket begränsade. Det finns två skolor

i närheten där parkeringsmöjlighet finns. Adresser:

Zehntenstrasse 18 samt Bergstrasse 3. Dessutom är det möjligt

att parkera på intilliggande gator.

Kl. 17.00

Alla barn är ombytta och klara för att kunna öva.

(Omklädningsmöjligheter finns i lokalen). Föräldrar och syskon

som inte deltar i luciatåget bjuds på glögg och mingel utanför

kyrkan - snälla klä er varmt!

Efter Luciatåget bjuds alla på varmkorv och luciafika. Meddela

gärna när ni anmäler er om ni har några allergier etc. 

Kl. 19.00

Luciafirandet slut

OBS! Inga levande ljus - bara elektriska ljus får användas. 

Anmälan senast den 7 december

(tala om hur många vuxna/barn ni blir, samt om ni har några

allergier) till 

event@svenskaskolforeningen.ch

Vi behöver bakhjälp och städhjälp!

För att få det mysigast möjliga luciafirande söker vi bakhjälp. 

Förra året gick det åt ca 200 lussebullar och vi siktar på att få

hjälp med samma mängd i år.

Vi behöver också hjälp efter luciaeventet kl. 19:00 att städa

undan. Är vi många som hjälps åt så går det fort.

Skriv upp ditt namn för bak- eller städhjälp >>

Tack för att du hjälper till!

Ideell
verksamhet

Glöm inte att vi är är en

ideell förening med syfte

att hjälpa svenska barn

utomlands att vidmakthålla

och vidareutveckla sitt

hemspråk. Idag är vi 9

frivilliga personer som

sitter med i styrelsen och

10 anställda lärare. 

För att vi ska kunna möta

de krav som ställs på

föreningen samt för att

kunna bedriva

verksamheten på ett

professionellt sätt,

behöver vi intresserade

och engagerade

medlemmar. 

Vi söker just nu:

Administrationsansvarig

Kassör

Läs mer >>

Kalendarium

December

9 Luciafirande

April

Författarbesök Ingela

Korsell
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