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Mötet äger rum onsdagen den 21 oktober kl. 20.00 och  inleds med årsmötestal av 
Anna Holmén som utifrån sin erfarenhet av både regissör, skådespelare 
och producent berättar om det spännande amatörteaterutbudet i Bryssel.  

  
Därefter håller vi själva årsmötesförhandlingarna enligt bilagd föredragningslista.    
  
I och med att pandemin fortfarande inte är över har styrelsen kommit fram till att det är 
säkrast att vi håller årsmötet i digital form  via mötesplattformen Zoom som möjliggör 
deltagande på valfri plats via dator, laptop eller mobiltelefon.   
  
Eftersom den digitala biten är ny för vissa ska vi göra det så enkelt som möjligt för alla. Vi 
ordnar därför med en testuppkoppling  måndag kväll den 19 oktober, kl. 20.00. 
Instruktioner  om hur man gör för att koppla upp sig på Zoom och vilka länkar man skall 
använda skickas kvällen innan ut till de som anmält sig.    
  
Anmälan om deltagande i årsmötet görs  senast den  18  oktober  2020 klockan 18.00 via 
länken:  
  
https://bit.ly/Årsmöteoktober  
  
Årsmöteshandlingarna skickas ut till samtliga medlemmar per mejl senast den 14 oktober. 
Som medlem räknas den som betalt 
medlemsavgiften för 2020.    
  
För eventuella frågor eller kommentarer, ring 
0471-78 45 76  (Kristina Lodding Cunningham). Det 
går också bra att skicka ett mejl till 
svenskaklubbenbelgien@gmail.com.  
  
Välkomna!  
Styrelsen  
  
Föredragningslista för årsmötet  
  
1. Årsmötets öppnande    
2. Godkännande av föredragningslistan   
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet   
4. Val av justeringsmän   
5. Verksamhetsberättelse för 2019   
6. Vinst- och förlusträkning samt balansräkning för 2019   
7. Revisionsberättelse, samt beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen   
8. Godkännande av budget för 2020  samt fastställande av årsavgift för 2021   
9. Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt 

valberedning    
10.Övriga frågor   
11.Mötets avslutande  

https://bit.ly/%C3%85rsm%C3%B6teoktober
mailto:svenskaklubbenbelgien@gmail.com


LOCKDOWN  
Text: Olof Nordling 

Förhoppningsvis har 
begreppet ”lockdown” nu 
blivit ett minne blott, även 

om det är ett oundvikligt tema för 
årets Coronaelände. Med hela nio 
hälsoministrar på federal och 
regional nivå borde Belgien förstås 
ha ett gediget försvar mot sådana 
farsoter, men statistiken talar ett 
annat språk. Därmed nog om de 
stora sorgliga dragen och över till 
hur ”lockdown” utvecklade sig i 
den lilla världen när man skulle 
hålla sig hemma.  
På vår hemmaplan i Overijse blev 
livets gilla gång något av livets 
gilla tomgång. När korsorden var 
lösta noterade både krönikören 
och hustrun att naglarna växte 
fortare än vanligt - ett osvikligt 
tecken på att just ingenting annat 
hände. Vi försökte i varje fall 
aktivera oss och har lyckligtvis en 
trädgård att pyssla med. Där 
började det hända en del - mossan i gräsmattan blev bortkrattad för första gången på 
decennier, hustruns gröna fingrar höjde blomprakten till utställningsnivå, förvaringslådor 
uppstod ur överblivna brädlappar och några vinlådelock blev fågelholk för grannskapets 
rödhake. Den har otacksamt nog inte flyttat in ännu trots att holkens öppning är precis så 
fyrkantig som den enligt expertisen ska vara för att passa rödhakar! Undrar om vår 
rödhake inte har sett på YouTube hur det ska gå till?  

Umgänget med barn och barnbarn reducerades till Skype - men det är ändå en välsignelse 
jämfört med 80-talets svindyra och korthuggna telefonsamtal från Kalifornien till far- och 
morföräldrar i Sverige. För besparingarna i den jämförelsen satsade vi på en rad i Euro-
Millions som extra krydda i tillvaron. Våra egna förväntade Euro-Millioner håller sig 
konstigt nog ovunna än så länge, men ger samtidigt ett nytt perspektiv på vad ekonomerna 
kallar alternativkostnad - alternativkostnaden för att välja fel siffror på Euro-Million-
kupongen är ju helt enkelt astronomisk!   

Munskydd blev ett nytt och obligatoriskt modeplagg - hustrun granskade olika varianter 
och provkörde dem på sin symaskin, en stabil metallsak vid namn Brother från 60-talet, fri 
från all plast och i viktklass som ett mindre kylskåp. Själv kopplade jag av som bäst med en 
av Metropolitans gratisföreställningar i hörlurarna när hustrun plötsligt knackar mig ilsket 
i ryggen eftersom jag inte hör några nödrop alls och meddelar att ”nu brinner det i 
symaskinen”! Jovisst, maskinen pyrde rök och kånkades raskt utomhus för att lugna ner 
sig. Efter demontering rengjorde vi åbäket från brända oljerester och hustrun kom med en 
urblekt bruksanvisning i 60-talsoriginal där en sprängskiss visade trettio smörjpunkter 



som borde oljas varje vecka, minst! Enligt hustrun hade ingen oljat den någonsin, så det 
var hög tid och efter föreskrivet oljande gick symaskinen som tåget - eller snarare klart 
bättre än alla de tåg som stannar när det blir litet varmt här i Belgien!   

Lockdown gällde ju för alla och vi hörde ibland vad de flamländska grannarna på andra 
sidan häcken diskuterade, vilket fick oss att råkopiera en del fraser till hemgjord 
pseudosvenska, som ”Nu har velighetsrådet infört nya matregler för att färre ska bli 
besvikna”. Det låter ju trevligare än den raka översättningen ”Nu har säkerhetsrådet infört 
nya åtgärder för att färre ska dö”.   

För oss blev det också premiär för on-line shopping, eller postorder som det hette förr, 
även för matvaror. Man minns dunkelt hur Hemköp fungerade vid lanseringen i 
Stockholmsområdet på 50-talet, då firman under några år levde upp till sitt namn och 
erbjöd beställning av livsmedel med hemleverans  - för att nuförtiden bara vara en 
butikskedja som alla andra. De belgiska livsmedelsaffärerna klarade förstås Corona-krisen 
med glans även utan våra hemleveranser - de var ju länge de enda butiker som fick hålla 
öppet medan andra branscher fick stora problem. Däribland champagnetillverkarna - 
lockdown i Belgien och andra länder innebar att större fester, evenemang och 
mottagningar upphörde och då minskar efterfrågan på bubblor drastiskt. Belgien lär 
stoltsera med världsrekordet i champagnekonsumtion per capita, så nedgången här blev 
väl kännbar och champagnetillverkarna försöker härma OPEC med att minska 
produktionen för att undvika prisfall, kursras och ekonomiska bekymmer. Själva tycker vi 
att svärmors talesätt ”Spar på tändstickor och drick champagne!” är högaktuellt i dagsläget 
- även om det inte finns så mycket att fira gäller det att göra vardagen till fest och rädda de 
stackars champagnetillverkarna, alldeles särskilt om det blir rea på bubblorna! 

Nu finns alla mina kåserier samlade i en e-bok med titeln "Ingen rea på 
paraplyer", ISBN 9781005747251, utgiven via Smashwords 
(www.smashwords.com). 



 
 

En av Belgiens 
finaste rutter? 

För den som söker efter en 
trevlig dagstur att göra med bil 
är detta en mycket trevlig rutt 
som man kan ta. Namur - 
Dinant, Maredsous. I Namur 
kan man åka upp till Citadellet 
och titta ut över staden. Istället 
för att ta den snabbaste vägen 
Dinant är det vackrare att åka 
längs med floden Maas. Att 
sedan kringla sig upp för små 
vallonska landsvägar för att ta 
sig upp till klostret Maredsous.
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ACROSS 
1 Stoppar flygen
8 Vart fjärde år
10 (blank clue)
11 Motverkar vita leenden
13 Nyhetsbyrå
14 Både en dryck och en

förkortning av en titel
15 (blank clue)
16 Kristen tidning
19 (blank clue)
20 Stad närmast kroppen
22 Fördärvar livet för de

sysslolösa
24 (blank clue)
25 Vill allergikern
27 De är viktigast
28 Känner man vid

frånvaro
31 Kortvarig tysk

partiledare
32 Backgårds organisation
33 (blank clue)
34 (blank clue)
35 Hör samman med fasa
36 (blank clue)
37 Ska man göra hela

natten

38 Har visat sig fungera
oväntat bra

45 (blank clue)
46 (blank clue)
47 (blank clue)
48 Spelpublicist
49 (blank clue)
50 (blank clue)
51 Här förekommer ofta

korruption
56 Bränner när man

kommer till
59 (blank clue)
60 Kvinnor i

påfågelshattar, barn
tunnare än ståltråd

63 Efter K
64 En man ligger på
67 Stad vid Vättern
69 (blank clue)
70 (blank clue)
71 (blank clue)
72 Sägs efter match online
73 Tysk domän
74 Aggresiv tjej
76 Består av leukocyter
78 Det skrevs en bok om

deras uppkomst

81 Uppmanas kvinnor att
göra

83 Karriärssteg för läkare
84 Smakar gin av
85 Behn
86 (blank clue)
87 Med en gång
89 Inte påhittad
91 Vill man ha efter en

arbetsdag
93 Engelsk blund
94 (blank clue)
95 Numera Filmstaden
96 För fyllon
97 Fick inte vila i frid
  
DOWN 
1 Om man bara är lite

arg
2 Gör man gärna i städer
3 (blank clue)
4 Hade det trevligt
5 Hans är podden
6 (blank clue)
7 En hedersman
8 Högt uppsatt
9 Berömd fängelsekund
10 Blir älgen
11 (blank clue)

12 Inte snälla
17 (blank clue)
18 Sådana erfarenheter är

trevliga
21 (blank clue)
23 De försöker i alla fall
26 Så marknadsför sig

hudprodukter
29 Ledamot i färgstarka

kavajer
30 Mena
33 Stick!
36 Är riktigt bra
39 Bildar korvsjöar
40 Fås av blodtrycksfall
41 Siktar detta på att vara
42 (blank clue)
43 (blank clue)
44 (blank clue)
51 (blank clue)
52 (blank clue)
53 (blank clue)
54 Som vargar
55 Alla män är en sådan
56 (blank clue)
57 Skötkonung
58 (blank clue)
61 På bil i Port Moresby
62 (blank clue)
64 Elrond och Legolas
65 (blank clue)
66 (blank clue)
67 (blank clue)
68 (blank clue)
69 En viss sorts förälder
73 (blank clue)
75 Högt ovan molnen
77 Gott i bröd
78 Solosång
79 Grey
80 (blank clue)
82 Gör gemensam fiende
85 Steg i läkarkarriären
87 (blank clue)
88 Butiksägare på TV
90 Här fattas beslut
92 Har setts annorstädes i

krysset
98 (blank clue)
99 (blank clue)

Mitt andra korsord
NILS-ANDERS

Ett svårt korsord 
Text: Nils-Anders



Vi i klubben behöver ditt stöd! Vill du också skicka in texter och bilder till Bladet, då 
är du välkommen att skicka dem till svenskaklubbenbelgien@gmail.com. Vill du 
läsa de gamla numren av Bladet kan du gå in på vår hemsida: https://

www.svenskaklubbenbelgien.org/galleria. Vi är en frivillig organisation som är till för 
svenskar och sverigeintresserade i Belgien – för dig!

https://www.svenskaklubbenbelgien.org/galleria
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