
Dags för filmkväll 

Fredagen den 25 november
tittar vi på LasseMajas
Detektivbyrå (filmen är från 6
år och passar alla
åldrar). Platsen är
Kurvenstrasse 1, i Svenska
kyrkans lokaler. Barnen lämnas
kl 18.30 och hämtas senast kl
21.00. 

Vi tränar under veckorna före
avslutningen på sångerna och i
själva luciatåget kan barnen gå
som tärnor, stjärngossar,
tomtar eller pepparkaksgubbar
och -gummor. En lucia kommer
traditionsenligt att lottas fram
bland de äldre flickorna.

Filmkväll och Lucia

Det händer mycket i Svenska Skolföreningen just nu. Magnus
Ljunggrens författarbesök blev superlyckat med mycket glädje
och fullt av berättarinspiration. Ni kan läsa om det på Svenksa
Skolföreningens facebooksida: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021298449573

Bokbord på Svenska Kyrkans julbasar

Nu närmar sig Svenska Kyrkans julbasar som i år går av stapeln
den 19 november kl 10-16 på Kurvenstrasse 1, i Martin Luther
Kirche och i Caritas, Beckenhofstr 16 (mitt emot Svenska Kyrkan)
och där kommer Svenska Skolföreningen finnas med ett bokbord.
Till den försäljningen finns det möjlighet att skänka böcker och
spel. Vi tar tacksamt emot allt ni vill bli av med. Kassar kan ställas
in direkt i lekrummet på Kurvenstrasse 1 eller lämnas till din lärare
fram till den 17 november eller direkt till bokbordet i Caritas-
byggnaden den 19 november.

Anmälan senast den 21 november
till: event@svenskaskolforeningen.ch

Det behövs minst 10 anmälda barn för att det ska bli av. På plats
finns minst två lärare som tar hand om barnen. Det kommer finnas
gott om popcorn 

🍿

.

Välkomna till Svenska Skolföreningens luciaavslutning!

Söndagen den 11:e december kl. 15.00-18.00 äger Svenska
Skolföreningens luciaavslutning rum i Gemeindesaal, Dorfplatz 11
i Zumikon. Alla elever från åk 1 till åk 9 är välkomna med familj,
far- och morföräldrar är välkomna också. Anmäl hur många ni blir
som kommer till event@svenskaskolforeningen.ch, senast den 5
december.

Svenska Skolföreningen har ett antal lucialinnen och röda band att
låna ut, för den som inte har ett eget. Ta kontakt med Ingrid
Håkansson ingrid@svenskaskolforeningen.ch, tel. 079 693 10 50,
om ni vill låna. För tärnorna gäller rött band runt midjan och, om
man vill, glitter i håret, samt elektriskt tärnljus.

Klockan 15.00 samlas barnen i Gemeindesaal Zumikon, redan
omklädda i lussekläder, för en gemensam repetition, medan
väntande föräldrar och anhöriga bjuds på glögg och pepparkakor.

När åskådarna en liten stund senare har satt sig, skrider luciatåget
in och firandet börjar klockan 15.30. Efteråt blir det trevligt
umgänge med korv och bröd samt luciafika.

Då vi är en förening är vi beroende av hjälp från våra medlemmar.
Till detta firande är vi glada om ni anmäler er till att hjälpa till med
glöggserveringen, kakbordet eller korvserveringen, eller om ni tar
med något gott till fikat. Det kan också gärna vara äldre elever
(klass 7 och uppåt) som står vid serveringarna.

Klicka på denna länk för att anmäla ert bidrag, senast den 4
december:

https://nuudel.digitalcourage.de/IDCBmkjYAvcXVqjg. 

Hjärtligt tack för hjälpen!

Varmt välkomna till detta stämningsfulla firande.

Vänliga hälsningar,

Caroline Roslund

Ordförande

Caroline Roslund, ordförande i
Svenska Skolföreningen

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:

Kassör

Läs mer >>

Kalendarium

November

19  Bokbord på
Svenska kyrkans
julbasar

25  Filmkväll

December

11  Luciafirande
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