ÅRSPROGRAM:
5-8 APR. Nordisk filmvecka på
Bambi
14 APR. Årsmöte

Lucia 2015 - en återblick

Nr1. 2016

Lördagen den 5 december firade vi Lucia med
Svenska föreningen. Hela 160 personer kom och
såg vår svenske präst Holger Pyka hålla en vacker
predikan i den magnifika Gustav Adolf Kirche. Vi
fick även njuta av en fantastisk version av ”Jul, jul,
strålande jul” framförd av Sanna Städtler
ackompanjerad av hennes man Dan.

18 MAJ Filmkväll på Bambi
22 MAJ Barnteater
19 JUNI Midsommarfirande
12 JULI

CHIO Aachen 2016 öppningsceremoni med
drottning Silvia

20 AUG. Kräftskiva
13 NOV. Pysseldag
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER:
Tjejlunch första tisdagen varje
månad.
Svenska Skolan måndag varje
vecka.

I församlingshemmet hade styrelsen dukat upp med
kaffe, saft, kakor och de traditionella lussekatterna.
När sedan mörkret lagt sin slöja över Gerresheim,
klev ljusets drottning in i salen med sitt magnifika följe
av
t ä rn o r ,
stj ärngoss a r,
t om t a r
oc h
pepparkaksgubbar. Vi bjöds på en uppsjö av
vackra luciasånger ledda av Sabine Gooses och vi
kände julens annalkande. I den stora gemenskapen
fikades det och när alla 500 lotterna var slutsålda
kunde även jultombolan starta och många vackra
priser delades ut till stora som små. De tre stora
matkorgarna hittade även denna gång varsin
lycklig ägare.
Ett stort tack till er alla som kom, hjälpte till, och
organiserade vårt största evenemang för föreningen!
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FILMKVÄLLAR
BARNTEATER

Styrelsen presenterar sig
Eftersom vi har många nya medlemmar så tänkte
vi passa på att ge dem en liten inblick i vilka våra
styrelsemedlemmar är. De fick möjligheten att få
presentera sig själva med några rader:

Fredrik Öqvist – Programutstkottet
41 årig datatekniker från Södertälje.
Bosatt i Kempen sedan 2002, gift
med Lotta och har tillsammans
sonen Oliver (15 år). På fritiden
tränar jag ett B-jugend lag i fotboll i
VfL Tönisberg, lagar gärna mat ,
dyker och åker skidor.

Heléne Rhodin - Ordförande
Jag kommer från republiken Jämtland och flyttade till Duesseldorf
2002 efter avslutade ekonomistudier. Efter 13 år som studsmatteförsäljerska så skolade jag om mig
2014 till Systemisk Business Coach
och jobbar idag med att coacha
kvinnor i Tyskland att hitta sina inre
styrkor och vara lyckiga och glada
och tillfreds med sina liv!

Sofia Ortlepp - Sekreterare
40-årig apotekare från Stockholm, bosatt i Tyskland sen 14 år. Bor med maken Andreas och barnen Gustav (8)
och Alma (7) i norra Düsseldorf och
jobbar inom läkemedelsindustrin. På
fritiden påtar jag gärna i trädgården,
reser, målar och åker skidor.

Claes Friman - Programutskottet
70-årig utarbetad civilekonom från Stockholm.
Bosatt i Düsseldorf sedan 1983, lyckligt gift med
Eva och har tillsammans, Kathinka,
Johanna, Catharina och Anna.
Plus 5 barnbarn och ytterligare ett
på gång. Har ingen fritid, arbetar
jämt. Börjat att importera svensk
löjrom. Äter Evas goda mat, spelar
golf och bridge och umgås med
många vänner och det är kul.

Anngret von Lochow - Svenska Skolan
Jag är lågstadielärare och aktiv i Svenska Skolan.
Kom till Düsseldorf för många år sedan då jag gifte
mig med Kunz. Vi har två döttrar som vuxit upp
tvåspråkigt. Vi är gärna ute i naturen och ett par
sommarveckor i Sverige varje år är ett måste.
Läser gärna, fotograferar mm och har alltid
sysselsättning.
Andrea Niemann - Barngruppen (avgående)
33-årig göteborgare som flyttade till
Tyskland 2007. Gift med Ken och är
mamma till tvillingarna Louisa &
Leonard som är 2,5 år. Jobbar som
Merchandise Controller på ett tyskt
modeföretag och älskar vin och
virkning, gärna i kombination med
varandra.
Vi vill även passa på att tacka Carina Josefsson
(avgående vice ordförande) och Anna
Möllenberg (avgående kassör) för deras
engagemang och mycket uppskattade arbete
inom styrelsen under de senate åren.
Vi önskar dem allt gott för framtiden!

Dessa poster kommer att tillsättas vid årsmötet där
vi hoppas på ett stort deltagande av er
medlemmar!

Filmfestival och filmkväll:
Biograf Bambi planerar en nordisk filmvecka den
5-8 april där ett flertal nordiska filmer kommer att
visas. Svenska Föreningen bjuder in till mingel den
5 april innan visningen av den svenska
succéfilmen „En man som heter Ove“:
„59-årige Ove är kvarterets
vresige ordningsman som
flera år tidigare avsattes som
o r d f ö r a n d e
i
bostadsrättsföreningen, men
det ger han blanka fan i och
ser med järnhand över
kvarteret. När höggravida
Parvaneh med familj flyttar in
i radhuset mittemot och
backar in i Oves brevlåda blir
det upptakten till en komisk
och hjärtevärmande historia om tilltufsade katter,
oväntad vänskap och kärlek så stark att bara
döden ser ut som den enda utvägen“.
En „vanlig“ filmkväll (utan filmfestival) presenterar
vi den 18 maj. Film kommer att meddelas innan.
BAMBI, Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf
Onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00
Mingel med vin från kl. 18.30

Vi bjuder in till barnteater!
Den 22 maj har vi glädjen att
bjuda in till en rungande
f am i lj eför es tälln in g
av
Obanteatern från Malmö.
Föreställningen „Kan man…“ är
en underhållande teaterpjäs
som framförallt vänder sig till
familjer och barn i åldern 6-9 år
som kommer att gå av stapeln
den 22 maj . Pjäsen får en att
tänka till om alla saker som vi alla kanske
"egentligen" vill göra men inte får.... Inträdet är
gratis för våra medlemmar men vi ber er att
anmäla er till detta innan den 18 maj eftersom det
bara finns ett begränsat antal platser.

