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Klubben har fått en ny hemsida! Gå gärna
in och titta på den ibland eftersom den
uppdateras regelbundet. Där kan ni även
läsa om klubbens och andra
svenskrelaterade arrangemang!
www.svenskaklubben.de
I samband med att vi bytt „provider“ har
det uppstått vissa problem när vi skickat ut
e-post. Tyvärr har många medlemmar fått
samma utskick flera gånger, vi beklagar
detta!
I förra „bladet“ kunde ni läsa om vår
gemensamma utflykt till Lübeck. Många
har redan anmält sig, men det finns några
platser kvar!
Skandinaviska skolan 100 år
Den 6 december 1910 grundades den
Svenska skolan i Hamburg.
Detta kommer att firas den 4 december
med en „Brunch“ på Ruderclub
Hammonia, dit skolans nuvarande och
tidigare elever, föräldrar och lärare är
välkomna!
Den 5 december har skolan öppet hus!!
I samband med skolans 100-års jubileum
har det den 4 november varit en artikel om
skolan i Hamburger Abendblatt. Artikeln
kan läsas på klubbens hemsida.

„Glöggmingelparty“

Torsagen den 9 december
kl. 18.30
träffas vi på
Skandinaviska skolan
(Brahmsallee 99)
för att dricka glögg, äta pepparkakor
samt „mingla“!
Kostnad: 5 Euro
Anmälan till
info@svenskaklubben.de
helst senast den 7 december

Baka med barnen
Inför julen vill vi baka pepparkakor och
bjuda in klubbens barn.
Ta med dig kavel, förkläde och dina
älsklingsformar!
Max antal 8 – minst 4,
sista anm.dag 9 nov.
När? Fredagen den 12 nov. Kl. 15.30
i skolans kök.
Amälan till:
Helena@tocado-scandinavia.com

Julskinka
Herr Unterhuber på Schlachthof tar även i
år emot beställningar på skinka efter
svenskt recept, tel. 433170

Afternoon Tea
den 16 december!

Kyrkans Julbasar
18-21 november
Vårt traditionella „Afternoon Tea“ håller vi
detta år på „BRICKS tea lounge bar“ i
Renaissance Hotel vid Grosse Bleichen/
Hanse Viertel.
Vi träffas torsdagen den 16 december
kl. 15.00, för att avnjuta deras fantastiska
kak- och tårtbuffé, deras 22 olika teasorter,
otaliga kaffevariationer eller en lätt snack.

Basaren öppnas torsdagen den 18 nov.
kl. 17 av Honorärkonsul Leif Larsson och i
direkt anslutning är det Luciatåg.
Fredag och lördag är det öppet 12-20 och
söndag 12-18.
Välkomna!

Medlemsavgiften 2010
2010 lider mot sitt slut och ......
enligt våra noteringar har vi ännu inte
erhållit medlemsavgiften
för detta verksamhetsår från alla
medlemmar.
BRICKS tea lounge bar
Grosse Bleichen
20354 Hamburg
www.bricks-bar.de

Det är så lätt att glömma dessa små udda
utgifter, men klubben behöver sina
medlemsavgifter för att hålla
verksamheten igång.

Anmälan senast den 15 december till
Madeleine Kjaer Walker tel: 0179-480 6069
eller info@svenskaklubben.de

Därför vill vi här påminna om betalning
och vi emotser tacksamt medlemsavgiften
på följande konto:
SEB Merchant Bank HH,
Kontonr. 37812037
BLZ 200 202 00
Medlemsavgiften för 2010 är:
Euro 60,- för makar/sambos
Euro 40,- för enskild person
Euro 80,- för juridiska personer
Är ni osäkra på om ni betalt in för 2010 så
kan ni gärna höra av er till Cecilia på
tel. 47195384 eller maila till
info@svenskaklubben.de

