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Bästa medlemmar, 
först och främst vill vi önska er alla en 
god fortsättning på det nya året. 
Klubbens första aktivitet var ett besök på 
Chagallutställningen, vilket var mycket 
populärt. 
Vi har börjat planera så smått inför de 
kommande månaderna då vi hoppas 
kunna erbjuda flera intressanta 
arrangemang! För att nämna några – 
Stoldesignutställning, Airbus, Montblanc 
och „Dialog im Dunkeln“! 
Alla våra nya medlemmar hälsas 
välkomna till klubben! 
 
 

“Ideen sitzen.  
50 Jahre Stuhldesign“ 
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Onsdagen den 9 februari kl. 12.30 har vi 
bokat en guidad visning av denna säkert 
mycket intressanta utställning.  
 
Träffpunkt: Kl. 12.15 
Museum für Kunst und Gewerbe  
Steintorplatz 1 
Kostnad: ca € 10-12,- 
 
Efter visningen kan vi gå på  museets 
trevliga restaurang/bistro “Destille“ och 
ha en liten eftersits. 
 
Anmälan till: 
Monica Albrecht, tel. 605 2447 
eller maila info@svenskaklubben.de 

 
 

 

Skandinaviska skolan 
bjuder in till  
öppet hus 

lördagen den 12 februari 
mellan kl. 10 och 14 

 

 
 

Skolan ligger mitt i Hamburg i den lugna 
stadsdelen Harvestehude. I den vackra 
Jugendstilvillan på Brahmsallee 99 har 
skolan funnits sedan mitten av 1960-
talet. 
Skolan är välutrustad med bibliotek, 
datorer och moderna digitala white-
board. Eleverna har tillgång till en när-
belägen stor idrottshall och på rasterna 
leker dom i den vackra Innocentiaparken 
bredvid skolan.  
 

Ladies’ Lunch på COX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets första damlunch håller vi på 
restaurang COX. (Lange Reihe 68) 
Onsdagen den 2 mars kl. 12.30 träffas vi 
för att avnjuta deras förträffliga 
Plat de Jour! 
Anmälan senast den 1 mars till 
Madeleine Kjaer-Walker 
madeleine@kjaerwalker.com  
tel. 0179-4806090   
eller info@svenskaklubben.de 
 
OBS: Max 10 deltagare! 

 
 
 



 
 
 

Måndagen den 28 februari 
kl. 11 

 
Besöker vi AIRBUS i 

 Hamburg – Finkenwerder 
 
 

Senast kl. 10.45 träffas vi och checkar 
gemensamt in i “Airbus Periport“ (till 
vänster om huvudingången), Kreetslag 
7, Finkenwerder. 
Visningen kommer att ta ca. 2,5 timmar 
och avslutas där den påbörjas. 
 
Kostnad: € 14,-, som sättes in på 
klubbens konto efter anmälan. 
OBS bindande anmälan! 
 
Det bästa sättet att ta sig till Airbus är 
med buss nr. 150 (riktning Cranz) från 
Altona Bhf. Restid ca 45 min. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 20 
personer. 
 
Anmälan senast torsdagen den 10 
februari (Airbus kräver att deltagarlistan 
skall vara ifylld och inskickad 2 veckor 
innan samt inbetalning gjord!) 
till Cecilia Frössling, tel. 47195384 eller 
0162-1009859 
eller maila till info@svenskaklubben.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Församlingsafton i kyrkan 
 

Torsdagen den 10 februari kl. 19 
berättar Brittmarie Parling om  
Britt G Hallqvist och hennes 
psalmdiktning. Hallqvist var författare till 
flera böcker för både barn och vuxna 
samt översättare av bland annat 
Goethes Faust och Shakespeares 
Hamlet. Hon var vidare översättare i och 
ledamot av 1968 års kyrkoboks-
kommitté. Hon skrev många original-
psalmer, översättningar och 
bearbetningar för 1986 års psalmbok. 

 
Fadi Gaziri & friends 

bjuder på ett  
musikaliskt potpurri 

 
 

 
 
 

Torsdagen den 17 februari kl. 19.30 
bjuder Fadi Gaziri in till en annorlunda 
musikafton på Svenska kyrkan! 
 
Ni kommer att höra Madonnas ’Like a 
Virgin’, Europe’s ’Final Countdown’ och 
Nirvana’s ’Smell’s like teen Spirit’ i en 
fattning som ni aldrig hört plus mycket 
annat! 
 
Fadi Gaziri arbetar som solopianist på 
kryssningsfartyg, pianobarer samt andra 
events runtom i Europa.  
Fadi är känd bland många i den svenska 
kolonin! 
 
Gratis inträde! 
 
För mer information om Fadi besök 
gärna hans hemsida! 
www.fadigaziri.com 


