
Claes tackar för sigClaes tackar för sigClaes tackar för sigClaes tackar för sig    

Tiden är kommen för svenska föreningen att välja en ny 

ordförande. Efter 9 år kan jag se tillbaka på många 

trevliga tillfällen tillsammans med medlemmarna och 

inte minst med en kreativ och engagerad styrelse. 

Vi har en väl fungerande skola under Anngret von 

Lochows ledning. I dagsläget har vi pengar på banken 

och kan kosta på oss ett och annat. Barngruppen har 

nya lokaler, filmklubben kör vidare med svenska filmer 

på biografen Bambi. Vi representerar Sverige under 

Europadagen i maj. Vårt kulturella utbud blir bara bättre.  

Vi har en fungerande databas och vi kan nå nästan alla 

medlemmar per email. Vår nya hemsida besöks flitigt. 

Folk ringer och frågar om vi kan hjälpa till på något sätt. 

Och det kan vi. 

Det är ofta press eller TV som absolut vill ha en ung 

svensk, blond, flicka som skall intervjuas om något som 

bara en svensk kan svara på. Men så finns det tillfällen 

då jag frågar mig hur långt skall vår insats sträcka sig?  

För en tid sedan blev jag uppringd av en tysk dam i 

Düsseldorf. Hon ville gärna ha hjälp åt sin åldrige far 

som bor i Hannover. Hon ville ha en svensk reskamrat 

till honom för en resa till Sverige. Jaha, vad gör man då? 

Jag gjorde det lätt för mig och gav telefonnumret till den 

svenske konsuln i Hannover…  

Vi ses snart. Jag hoppas att många av medlemmarna 

kommer till årsmötet  den 21 mars. Vi har blivit inbjudna 

av Moll-Gruppen som bland annat säljer Volvo. Det blir 

en intressant kväll och ger mig tillfälle att tacka för 

förtroendet under alla dessa år. Det har varit en 

stimulerande uppgift. 

                                          Hjärtligt tack! Claes 
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Styrelsens kandidat till ordförandeposten Styrelsens kandidat till ordförandeposten Styrelsens kandidat till ordförandeposten Styrelsens kandidat till ordförandeposten ----  Heléne Rhodin  Heléne Rhodin  Heléne Rhodin  Heléne Rhodin    

Vid årsmötet den 21 mars 

kommer styrelsen att föreslå 

Heléne Rhodin, som ny ord-

förande för föreningen. För 

er som inte känner Heléne 

så är hon en positiv 

entreprenör från Jämtland, 

som i den här vändan bott i 

Tyskland sedan 2002. Hon 

kom då till Tyskland för att 

starta upp ett företag och få 

tyskarna att bli lika galna i 

att hoppa studsmatta i träd-

gården, som svenskarna blivit. Och hon har lyckats! Idag säljer 

företaget inte bara studsmattor, utan även annan sportutrustning! 

Sedan i höstas bor Heléne i Willich med sin sambo Keith och två 

bonusbarn.  

 

Uppdatering av medlemsmatrikelnUppdatering av medlemsmatrikelnUppdatering av medlemsmatrikelnUppdatering av medlemsmatrikeln    

Precis som vanligt kommer vi att strax efter årsmötet att skicka 

medlemsmatrikeln till er. Eftersom vi av erfarenhet vet att många 

glömmer ändra sin adress när man flyttar, så vill vi gärna påminna 

er alla om att titta efter i 2011 års matrikel vilka uppgifter vi för 

över er och om någon förändring skett, så meddela oss det per mail 

till info@svenskaforeningen.de så snart som möjligt 

 

Läs om:  

• Vårens program 

• Claes tackar för sig 

• Styrelsens 

Ordförandekandidat 

• Årets första filmkväll 

• Uppdatering av Matrikeln 

E
ft

er
 n

io
 å

r 
so

m
 o

rd
fö

ra
n

d
e 

i f
ör

en
in

ge
n

 ä
r 

d
et

 

d
ag

s 
fö

r 
C

la
es

 a
tt

 t
ac

ka
 f

ör
 s

ig
. 



mordhistoria visar sig snart ha både jägare och poliser 

inblandade och konflikten mellan Erik och Torsten 

fördjupas. När Erik upptäcker att hans egen brorson är 

inblandad utvecklas allt till en värre mardröm än han 

någonsin kunnat ana...  

 

Föreningens årsmöte 21 marsFöreningens årsmöte 21 marsFöreningens årsmöte 21 marsFöreningens årsmöte 21 mars    

Tillsammans med denna utgåva av Svenska Posten får 

ni även kallelsen till årsmötet. Årets årsmöte blir ytterli-

gare en milstolpe i föreningens historia, då vi väljer 

föreningens fjärde ordförande! Ni kan alltså inte bara 

se fram emot att få välkomna föreningens nya ordfö-

rande och vara med och tacka av vår nuvarande ordfö-

rande, utan ni får även en presentation av de allra 

nyaste Volvomodellerna och dessutom tid till umgänge 

och mingel med andra medlemmar!  

Vi ser fram emot att träffa er alla den 21 mars! 

TjejlunchTjejlunchTjejlunchTjejlunch 

Den första tisdagen i varje månad klockan 13.00 träf-

fas ett härligt gäng tjejer på lunch i Altstadt. Om du har 

lust att vara med så är det bara att komma förbi!  

Plats: Restaurant Ponte Vecchio 

Wallstrasse 9, 40213 Düsseldorf 

Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!    

Vårens spännande aktiviteter 

Vårens programVårens programVårens programVårens program    

29 feb.29 feb.29 feb.29 feb. Filmkväll på Bambi. Vi visar ”Jägarna 2”.  

21 mars21 mars21 mars21 mars Föreningens årsmöte på inbjudan av 

Moll-Gruppe 

25 april 25 april 25 april 25 april  Historisk rundvandring i Altstadt 

2 maj2 maj2 maj2 maj Filmkväll på Bambi. Vi visar ”Himlen är 

oskyldigt blå”.  

12 maj12 maj12 maj12 maj Vi presenterar Sverige vid Düsseldorfs 

firande av Europadagen 

6 juni6 juni6 juni6 juni Nationaldagsfirande på inbjudan av vår 

nye honorärkonsul Dr. Kai Gruner 

17 juni17 juni17 juni17 juni Föreningens midsommarfirande    

Filmkväll Filmkväll Filmkväll Filmkväll ---- Jägarna 2 Jägarna 2 Jägarna 2 Jägarna 2 

Vi är mycket tacksamma över att vi fått så fin 

respons på våra filmkvällar i egen regi på Bambi! 

Ert stöd innebär att vi även under 2012 har 

möjlighet att visa rykande färska och prisbelönta 

svenska ilmer och startar med den efterlängtade 

uppföljaren till Jägarna.  

Handling: Handling: Handling: Handling: 15 år efter succén 

med Jägarna är Kjell Sundvall 

tillbaka med den hyllade 

uppföljaren. Erik (Rolf Lassgård) 

är Rikskrims bästa 

förhörsledare. Ett brutalt mord 

på en ung kvinna tvingar honom 

att återvända till sina gamla 

hemtrakter och där jobba ihop 

med den motvillige polisen, 

Torsten (Peter Stormare). Det 

som först ser ut som en enkel  

InformationstipsInformationstipsInformationstipsInformationstips    

Här kommer några tips med matnyttig läsning, 

som underlättar livet som svensk i Tyskland. 

Hemma i Tyskland Hemma i Tyskland Hemma i Tyskland Hemma i Tyskland är en ganska ny websida som 

informerar om det mesta man bör vet om hur det 

är att leva och bo i Tyskland.  

www.hemma-i-tyskland.de 

 

 

 

 

 

 

Schwedenstube Schwedenstube Schwedenstube Schwedenstube har inte bara ett forum, blogg 

och en massa annan information för sverigefans, 

utan sammanställer även varje vecka en lista 

över alla program med svensk anknytning i tysk 

TV!  

www.schwedenstube.de 

 

    

Svenska Skolan: Måndagar kl. 16.10Svenska Skolan: Måndagar kl. 16.10Svenska Skolan: Måndagar kl. 16.10Svenska Skolan: Måndagar kl. 16.10----17.4017.4017.4017.40    

Barngruppen: Onsdagar kl 15.00Barngruppen: Onsdagar kl 15.00Barngruppen: Onsdagar kl 15.00Barngruppen: Onsdagar kl 15.00----17.0017.0017.0017.00    

BambiBambiBambiBambi    

Klosterstr. 78, 40211 DüsseldorfKlosterstr. 78, 40211 DüsseldorfKlosterstr. 78, 40211 DüsseldorfKlosterstr. 78, 40211 Düsseldorf    

Onsdagen den 29 februari 2012 kl. 19.00.Onsdagen den 29 februari 2012 kl. 19.00.Onsdagen den 29 februari 2012 kl. 19.00.Onsdagen den 29 februari 2012 kl. 19.00.    

Mingel med vin from kl. 18.30!Mingel med vin from kl. 18.30!Mingel med vin from kl. 18.30!Mingel med vin from kl. 18.30!    


