
	

		
	
	
	  

31 maj 2019 

Redaktören för pennan  
Hejsan alla medlemmar i Svenska Klubben! 
 
Det här är platsen som jag i framtiden kommer lämna över 
till ordföranden för klubben – det konceptet känner ni 
säkert igen från det gamla Bladet under rubriken 
”Ordföranden för pennan.” Just den här gången vill jag 
dock ta över utrymmet och ta tillfället i akt att presentera 
nya Bladet för er, för det är jag, Lotten Vallgårda, som är 
er nya redaktör. 
 
I det här digitalt spridda Nya Bladet är tanken att 
medlemmarna ska få det som den fysiska tidningen tidigare 
innehöll – tips och råd om livet i Belgien, dokumentation 
från klubbens aktiviteter och aktuella observationer som 
berör oss Belgienbor med intresse för Sverige och svenska 
språket i form av reportage och andra texter. Detta är en 
skrift som är till för just dig och därför är det av mitt 
intresse att veta vad just du vill läsa om. 
 
Kort om mig själv: Jag jobbar just nu som 
församlingsassistent i Svenska kyrkan i Bryssel. Jag har bott 
i Belgien i närmare två år, varav första året som au pair, 
och har flyttat runt en del så jag har redan hunnit avverka 
fyra kommuner. Jag är uppvuxen i en journalistfamilj i 
Luleå och där har jag jobbat en del på tidningarna 
Norrbottensaffärer och Extra – så lite erfarenhet av sådana 
här skriverier har jag. Hoppas ni gillar det nya upplägget! 
 
Det här numret har vi nu fyllt med all möjlig rolig läsning 
och en del bilder – men till nästa gång (i början av 
september) hoppas jag på att du vill dela med dig av en text 
eller varför inte ett par läsarbilder – så formar vi 
tillsammans det nya Bladet. 
 

BLADET 

Månadens tips 
Svenska klubben har en ny 
hemsida: 
svenskaklubbenbelgien.org. 
 
Denna nya sida kommer 
uppdateras ofta och på så 
sätt vara en levande sajt. Ett 
tips är att gå in och kika 
runt på den, och kanske till 
och med lägga till den som 
bokmärke på din dator så 
missar du ingenting. 

N
YA

 

Lotten Vallgårda, redaktör 

Vill du också skicka in texter och bilder till Nya Bladet, är du välkommen att e-posta dem till 
lotten.vallgarda@hotmail.com. Vill du läsa de gamla numren av Bladet kan du gå in på vår 
hemsida: https://www.svenskaklubbenbelgien.org/galleria. Har du något annat tips eller någon 
fråga kan du vända dig till ordförande Lars Åberg, lars.aberg@svenskbaskelitind.com. Vi är en 
frivilligorganisation som är till för svenskar och Sverigeintresserade i Belgien – för dig! 
 



	

	
	 	



	

	
	 	45 år med Svenska Klubben firades med båttur 

Fotograf: Peter Bergman 

För att uppmärksamma att Svenska Klubben nu fyllt 45 år 
ordnades en båttur från Bryssel till Antwerpen 25 maj 2019. För 
alla som kom i tid och hittade till hamnen blev det en fuktig start 
på dagen men den slutade med sol. Båten Verdi tog oss med på en 
fin tur med guidning genom kanalerna och slussarna till 
Antwerpen. Under resan fick vi njuta av trevligt sällskap, en 
knivig quiz, god lunch och dricka och före ankomsten till 
Antwerpen tog Svenska Klubbens Båtkör ton och sjöng 
sjömansvisor på soldäck. Väl i hamn avslutades dagen med en 
guidad tur genom delar av det historiska Antwerpen innan var och 
en tog tåget tillbaka. En dag att minnas. 



	

	 	
På soldäck 
ledde 
Carolina 
Fröberg 
allsången med 
dängor som 
”Så länge 
skutan kan 
gå” och 
”Båtlåten”. 
Sånghäftet var 
special-skrivet 
för att passa 
en dag på 
kanalen.  

Det var en 
förnöjd grupp 
som klev i 
land i 
Antwerpen 
och till på 
köpet sken 
småningom 
solen.  

Under 
båtturen 
serverades det 
mat, det fanns 
ett quiz, 
sånghäften 
och trevligt 
sällskap – 
ingen tid att 
ha tråkigt 
med andra 
ord.  



	

	
	

Valborg med Svenska Klubben 
Svenska körens röster klingade, studentmössor höjdes  
och Kristina Loodding Cunningham(som sitter med i  
valberedningen för Svenska Klubben) höll ett rungande tal till  
våren och tvingade allt fram en och annan tår, när Valborg 
traditionellt firades på Argenteuil. I strålande sol, men 
tämligen lynnig vårtemperatur, avnjöt vi mat och dryck  
från Gourmet, minglade och hälsade våren välkommen. 
 
Stort tack till alla kom, och särskilt till Carolina Fröberg, 
ledare för Svenska kören, och vårtalaren Kristina 
Cunningham för era bidrag till en väldigt behaglig afton. 
	

Kyrkan – ”som hemma fast utomlands” 
	
Jag heter Tobias Enell och jag arbetar som församlingspedagog  
på Svenska kyrkan i Bryssel sedan 2017. 
 
I min roll i kyrkan träffar jag många svenskspråkiga  
barn, ungdomar och vuxna som kommer på aktiviteter  
och gruppverksamheter i kyrkan. Jag har arbetat i en hel del  
kyrkor i Sverige före min flytt till Belgien – och sällan har jag  
mött en så dynamisk församling där människor i olika åldrar,  
med olika bakgrund och skiftande politiska åsikter kan mötas 
såväl i det dagliga som i det festliga. 
 
Precis som Svenska klubben så vill kyrkan vara ett ställe för gemenskap. De övergripande 
nämnarna; vårt svenska språk, och de partikulariteter som gör oss till svenskar eller 
finlandssvenskar, håller oss på något sätt samman oavsett den belgiska eller internationella kontext 
vi lever i. Den svenska bakgrunden är någonting som de allra flesta tycks vara både stolta och 
tacksamma för. I sådana känslor börjar positiva, uppbyggliga och öppna gemenskaper, och jag vill 
gärna passa på att välkomna dig till kyrkans gemenskap här i Bryssel. Vi delar utlandskyrkans 
slogan ”Som hemma fast utomlands”, vilket jag tycker är talande, och den får mig att tänka på en 
skylt jag sett; 
 
En gång var jag i en engelsk kyrka, där det i vapenhuset, ovanför porten stod ”You are now 
entering a holy place”. En sådan kyrka vill jag jobba för. En plats att gå in i för att fylla på i. En 
andlig bensinstation, men inte en exklusiv kammare som vänder sig från resten av världen. 
Nu haltar kanske bensinreferensen lite, men jag håller fast vid den. Vårt bränsle i kyrkan utvinner 
vi genom att fira gudstjänst söndagar och onsdagar, ha barngrupper, babysång, körer, 
konfirmationsgrupper, måltidsserveringar och att hålla vårt café öppet. Du är varmt välkommen att 
bli medlem i Svenska kyrkan i Bryssel – titta gärna in på vår 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/bryssel 



	

	  

IN MEMORIAM: Paul de Scheemaecker 
Text: Anders Tullberg 

Paul De Scheemaecker var född i Antwerpen den 12/12 1936, som det äldsta av sju 
syskon. Fadern var advokat. 
 
Han gick i skola, först i Schoten och sedan i Braine l’Alleud på internatet Cardinal 
Mercier, där han gick ut gymnasiet 1954. Efter studier vid universiteten i Namur och 
Leuven blev han juris doctor (1960) och ekon. lic. (1963) och avlade även examen i 
thomistisk filosofi (i Namur). 
 
Med ett stipendium från Leuven studerade han ekonomi (1960) på International 
Wennergren Center i Stockholm, varefter han anställdes som jurist vid Svenska 
Handelsbanken, där han kom att syssla med internationella ärenden. 
 
Han gifte sig (1963) med Ulla Almkvist i Stockholm, och paret bodde där fram till 
1965, då de flyttade till Belgien och bosatte sig i ’s-Gravenwezel. 
 
Under tiden 1965-1972 arbetade han som oberoende juridisk rådgivare på Banque de 
Paris et des Pays Bas. En viktig del av verksamheten berörde Skandinavien och de 
dåvarande Öststaterna - han kom att besöka dessa länder ofta och hade god nytta av 
sina språkkunskaper; han talade sex språk flytande, varav ett var ryska och ett 
självfallet svenska.  
 
Paul blev 1965 medlem av Advokatsamfundet i Antwerpen och 1969 av dess 
motsvarighet i Bryssel. 



	

	
	
	 	

1973 grundade han i Bryssel sin egen advokatfirma, som kom att inrikta sig på 
olika tillämpningar av internationell juridik, såsom handelsrätt, bolagsrätt, 
agenturavtal, kontraktsjuridik m.m.  Han drev sin firma framgångsrikt och var 
aktiv i den långt efter pensionsåldern. 
 
Med sin inriktning på internationella  
frågor och med sin flytande svenska  
blev det naturligt för honom att ägna  
sig åt frågor, som berörde svenska  
företag. Han hjälpte sålunda åtskilliga  
svenska företag att etablera sig i Belgien  
och blev också en anlitad rådgivare till 
olika utländska handelskammare, däribland  
den svenska. 
 
Pauls intresse för Sverige och svenska  
förhållanden fick honom att  
engagera sig i den svenska  
Belgienkoloniens angelägenheter.  
Han blev sålunda en välsedd medlem  
av föreningen Svensk Samling i  
Antwerpen, och av den Svenska Klubben  
i Bryssel.  Vidare var han, under en lång följd av år, medlem av styrelsen för den 
Belgisk-Svenska Föreningen i Bryssel och tillika medlem av dess arbetskommitté. 
 
Här kom Paul att göra en uppskattad insats genom sin uppslagsrikedom och sitt 
stora kontaktnät. Han var lättillgänglig och hjälpsam, och med sitt sunda omdöme 
var han en god rådgivare i de mest skiftande angelägenheter. Han var sålunda 
behjälplig vid grundandet av den svenska kyrkan i Bryssel. 
 
Paul hade en gedigen bildning och många strängar på sin lyra.  Han var bl.a. mycket 
konstintresserad och hade oerhört omfattande kunskaper i historia. De som hade 
förmånen och glädjen att känna honom kom att uppskatta hans öppenhet och 
tillgänglighet och sätta stort värde på vänskapen med honom och hans familj.  Vi 
kommer att minnas honom med stor respekt och saknad. 

****************************LÄSARBILDER**************************
***** 



	

	
	
	 	



	

	
	 	

Lugnt i kassan 
Text: Magdalena 
 
Nu har det gått tre månader sedan jag flyttade till Bryssel, och allteftersom tiden 
går börjar jag urskilja belgarnas gemensamma små egenheter. En av dessa tycks 
vara det lugn som genomsyrar människornas agerande. Här tar man det lite som 
det kommer - varför stressa? För mig, som vuxit upp i Sverige, blir kontrasten 
mellan detta avspända och den svenska vardagsstressen påtaglig i jämförelse. 
Belgarnas inställning tilltalar mig, men som med det mesta i världen finns även 
här två sidor av myntet... 
 
På Carrefour, en torsdagseftermiddag. Det rör sig inte speciellt mycket folk i 
affären, handla-efter-jobbet-kunderna har ännu inte hunnit utlösa 
eftermiddagsrushen. Trots detta står det säkert sju människor i varje kö till de tre 
(av tjugo) kassor som är öppna, och väntar på sin tur. Jahapp, det är bara att 
ställa sig längst bak. Det hinner gå tio minuter innan kassörskan, som jag skymtar 
någonstans där framme, blippat klart varorna. Personen som ska betala har dock 
inte ens har tagit upp plånboken och jag, som är van vid en svensk kassa-rutin där 
det knappt hinns med att säga hej förrän man fått kvittot tryckt i handen, börjar 
bli otålig.  
 
Kunderna framför mig hasar sig fram och bygger vidare på sina varuberg som 
egentligen är alldeles för stora för att det åttio centimeter långa bandet ska kunna 
fortsätta rulla. Jag försöker se om jag bara råkat hamna i årtiondets segaste 
kassakö men inser snart, på grannarnas drömlika ansiktsuttryck i kön bredvid, att 
situationen är likadan där. I en tyst protest mot denna otroliga ineffektivitet 
börjar jag prydligt lägga mina varor på rad, med streckkoden vänd åt rätt håll! 
 
Sju kilo kattmat och fyra burkar inlagd gurka hinner passera kassörskan innan 
mannen mitt emot henne inser att han har för lite kontanter med sig. Att betala 
med kort tycks för en belgare vara lika främmande som kontantbetalning för en 
svensk. Tre av sju kattmatskonserver måste makuleras. Andas.  
 
Det är inte lönt att stressa, kassörskan nynnar vidare på det som måste vara 
Belgiens 10-i-top-lista från 2007, och jag börjar zooma ut. Jag märker det knappt 
när det plötsligt är min tur att betala och nu händer allting på en gång. Jag kollar 
på skärmen där priset anges: 7,03 €. Bland encentsmynten - ett djävulens påfund - 
letar jag efter något att betala med. Samtidigt slänger jag en blick på mjölkpaket, 
bananer, konserver och fiskfiléer från nästkommande kund som snart beblandar 
sig med mina inköp. Carrefour-medlemskortet har jag också glömt. Plötsligt är 
det jag som har blivit bromsklossen i detta knaggliga maskineri. Jag skyndar mig 
att rafsa ihop mina varor, mumlar -"désolé". Men en blick på kassörskan och 
mina kö-grannar, som inte tycks störas det minsta av min osmidiga sorti, gör att 
jag förstår att det är lugnt. Det må vara segt här i Belgien, men det är alltid lugnt.  



	

 

	

	 	

Kulturnytt med Henirc Weyde	

	

Evenemang 
Concours Reine Elisabeth 2019-fiol***, till 30/5, final 20/5-
25/5 på Bozar (02 507 82 00, slutkonsert 6/6 och solistkonserter 
i början av juni (www.bozar.be, www.cmireb.be). 
 
Kunstenfestivaldesarts, till 1/6, en internationell årlig 
festival för konst i Bryssel som hängivet ägnar sig åt 
samtida teater, föreställningar och dans och tillfälligtvis 
också tar upp film och bildkonst. Festivalen erbjuder 
kultur från världens alla hörn. Festivalen tilldrar sig över 
hela Bryssel på 36 olika platser med en påtaglig närvaro 
över hela staden. Information på festivalens webbsida 
(www.kfda.be/en). 
 
Flamenco-Antonio Martinez, 1/6, kl. 19h00-20h30, 
ansvarig för konstnärligt utförande, koreografi och regi, 
Imma La Carbonera, sång, Patricio Grande, gitarr, och 30 
dansare, Bozar, Salle M, Rue Ravenstein 23 
(www.bozar.be, 02 507 82 00). 
 
CubaLandz, 15/6, kl. 16h00-02h00, festival om samtida 
kubansk kultur med rytmer och rörelser som speglar 
artisternas vitalitet med musik, dans, plastik och film, 
Bozar, Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 507 82 00). 
 
Musée Paul Delvaux, Saint-Idesbald, utställningen har 
gjorts om för att bättre motsvara dagens krav, 
(www.delvauxmuseum.com). 
 
Kanal – Centre Pompidou, fd. Renaulgaraget vid kanalen 
och Yser i väntan på den definitiva ombyggnaden och 
inredningen till museum visar en spännande samling från 
sent 1900-tal, Quai des Peniches (https://kanal.brussels/fr). 
 
 

Utställningar i Belgien 
Giorgio De Chirico, till 2/6, och ursprunget till den 
belgiska surrealismen, konstmuseet i Mons, BAM–
Beaux Arts de Mons (www.bam.mons.be). 
 
Musée Marthe Donas, till 2/6, Rue de la Montagne 
36,1460 Ittre (www.museemarthedonas.be). 
 
150 grafik från Breugels tid***, till 23/6, Bozar, 
Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 507 82 00). 
 
Wim Delvoye****, till 21/7, Musées Royaux des 
Baux-Arts, Rue de la Régence 3 (www.fine-arts-
museum.be/fr, 02 508 32 11). 
 
Liège, Chefs-d’œuvre***, till 18/8, museet visar 
sina 250 mästerverk i flödande ljus i sina stora 
utställningshallar, La Boverie, Parc de la Boverie, 
Liège (www.laboverie.com). 
 
Ours & Nounours, till 1/9, björnar och kramdjur, 
Museum des sciences naturelles, Rue Vaitier 
29n(www.sciencesnaturelles.be, 02 677 42 38 
 

Teater 
Chevalier d’Eon**, till 25/5, historiens första 
James Bond, föreställning i 1700-tals miljö, 
Théâtre Royal du Parc, Rue de la Loi 3 
(www.theatreduparc..be, 02505 30 30) 
 
Festival International – L’Art et les tout-petits, 
till 26/5, 10 föreställningar från Frankrike, 
Spanien, Brasilien och Belgien för de små, 3 
månader till 4 år, Théâtre La Montagne 
Magique, Rue du Marais, 57 
(www.montagnemagique.be, 02 210 15 90). 
 
Frédéric**, förlängning 5/6-15/6, av Dominique 
Breda, Frédéric, officiell ”sossie” till Freddy 
Mercury, Théâtre de la Toison d’Or, Galerie de 
la Toison d’Or 396-398 (www.ttotheatre.be, 02 
510 05 10). 
 

Jazz 
Brussels Jazz Weekend, 24/5-26/5, över 100 
konserter på olika ställen i staden, sex scener 
och ett otal medverkande barer, kaféer och 
restauranger (www.brusselsjazzweekend.be/). 

 



	

 
	
	 	

Klassisk musik 
Bernard Van Orley, Bryssel och renässansen, 
till 26/5, konserter i anslutning till 
utställningen om Bernard Van Orley på 
Bozar, Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 
507 82 00). 

Justin Taylor, cembalo, Evgeny Sviridov, 
violon, 26/5, kl. 11.00, nästa generation, 
Justin Taylor är en exceptionellt begåvad 
musiker, program: Suite en la, extraits 
(Troisième livre de pièces de clavecin) av 
Jean-Philippe Rameau, Sonate pour violon et 
clavier n° 4, BWV 1017 JS Bach, Bozar, 
Rotunda Bertouille, Rue Ravenstein 23 
(www.bozar.be, 02 507 82 00). 

Ensemble Raro & Gilles Apap, 28/5, en 
kvartett med piano, Alexander Sitkovetsky, 
violon, Razvan Popovici, alto, Bernhard 
Naoki Hedenborg, cello, Diana Ketler, piano, 
Gilles Apap, violon, program: Improvisation 
sur des thèmes des Balkans av Gilles Apap, 
Duos de violons av Béla Bartók, Danses 
roumaines, BB68/Sz56 av Béla Bartók, 
Quatuor avec piano n° 1, op. 25 av Johannes 
Brahms Sonate pour violon et piano n° 3, op. 
25, "Dans le caractère populaire roumain" av 
Georges Enescu, Rhapsodie roumaine, op. 
11/1 av Georges Enescu, Bozar, Rue 
Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 507 82 
00). 

Beethovens 7 och 8 symfonier, 29/5, La 
Monnaies symfoniorkester under ledning av 
Alain Altinoglu, programmet kompletteras 
med uruppförandet av ett nytt verk "pour 
violoncelle et orchestre" av Bernard 
Foucrolle, ett verk som La Monnaie beställt, 
Bozar, Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 
507 82 00) 
 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
3/6, under ledning av Gustavo Gimeno med 
Yuja Wang, piano, program: La Tempête, 
ouverture-fantaisie av Pjotr Tjajkovskij, 
Concerto pour piano et orchestre en ré 
majeur, "pour la main gauche" av Maurice 
Ravel, Concerto pour piano et orchestre n° 2, 
op. 102 av Dmitrij Sjostakovitj, Daphnis et 
Chloé, suite n° 2 av Maurice Ravel, Bozar, 
Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 507 
82 00). 

B'Rock, 13/6, belgisk ensemble under ledning av René 
Jacobs, med Sophie Karthäuser, sopran, program: 
Symphonie n° 2, D 125 av Franz Schubert, 

Symphonie n° 4, D 417, "Tragique" av Franz Schubert, 
Recitativo & aria "Giunse al fin il momento" (Le Nozze 
di Figaro) av Wolfgang Amadeus Mozart, Air "Ch'io mi 
scordi di te", KV 505 Wolfgang Amadeus Mozart, Aria 
"Bella mia fiamma... Resta, o cara", KV 528 Wolfgang 
Amadeus Mozart, Bozar, Rue Ravenstein 23 
(www.bozar.be, 02 507 82 00). 

Belgian National Orchestra, 14/6, under ledning av 
Antony Hermus med Lorenzo Gatto, violon, program: 
Danses de Galanta av Zoltán Kodály, Concerto pour 
violon et orchestre n° 2, op. 7 (La Campanella) av 
Niccolò Paganini, Cendrillon (extraits) av Sergej 
Prokofjev, Bozar, Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 
507 82 00). 

Dans 
Grand Ballet Gala, 26/5, kl. 18H00-20h00 med utdrag 
ur alla de klassiska baletter, med de stjärnsolister från 
Ryssland och Europa, Bozar, salle M, Rue Ravenstein 
23 (www.bozar.be, 02 507 82 00). 

 

Pop och rock 
Fleetwood Mac, 8/6, Wechter Festivalpark 
(www.proximusgoformusic.be, www.ticketmaster.be). 

Vanessa Paradis, 31/5, Cirque Royal, Rue de 
l'Enseignement 81 (www.cirqueroyalbruxelles.be, 09 
220 99 45). 

Bryan Ferry, 15/6, med en unik konsert i Bryssel, med 
sina hitlåtar och andra godbitar ur sin omfattade 
repertoir sedan debuten 1972 med Roxy Music, Bozar, 
Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be, 02 507 82 00). 



	

 

 
	

 
	
	
	 	

Hur långt bort ligger  
skogen? 
Text och bild: Lotten Vallgårda 
 
Igår kväll efter jobbet gick jag och en vän på en 
skogspromenad. Det är sannerligen ingenting man 
hinner göra varje kväll här. Jag är uppvuxen i 
Luleå och utan att underblåsa några stereotyper 
om norrbottningar vill jag ändå påstå att jag alltid 
hade nära till skogen. Det kanske i och för sig 
snarare var en känsla, eftersom skogen hemma var 
lättillgänglig, än något jag mätt ut med linjal och 
tumstock.  
 
Jag har varit i många fina naturområden och 
skogar runt om i Belgien, men det har aldrig varit 
särskilt lätt att ta sig dit. I måndags fick dock jag 
och en kompis följa med en riktig Belgienveteran 
på utflykt. Veteranen, som jag i den här texten 
kallar henne, tog oss till ett område som var lätt 
att med tunnelbana och spårvagn transportera sig 
till och som för mig fyller upp alla kriterier för att 
det ska få räknas som skog: 
• Det fanns jättemånga träd 
• vägarna/stigarna var inte asfalterade 
• man hörde fåglarna kvittra 
• man hörde knappt bilarna  
• det luktade skog. 
 
Så om vi återvänder till rubriken för detta inlägg 
och frågar oss "Hur nära ligger skogen?" så 
kanske svaret är den ligger närmare än man tror. 
Problemet här i Belgien är att den som efterfrågar 
natur ofta hänvisas till parker (vilket inte är 
samma sak, på den punkten är jag sträng). Kanske 
skulle ni som läser detta kunna tipsa om era bästa 
skogar? För hade jag vetat om detta enkla, fina 
promenadstråk tidigare och inte minst när jag var 
ny har hade tanken på att ta en skogspromenad en 
vardagskväll kanske inte kännas så oöverstigligt 
tidigare! 
Vart åker du helst om du vill komma åt naturen? 
Skriv ditt svar på vår hemsida 
(svenskaklubbenbelgien.org) 
	

För att ta sig den skog som min text 
handlar om åker man alltså bara spårvagn 
44 och hoppar av på Trois Couleurs, går 50 
meter mot skogen och sedan är man 
framme! 
	

Följer man bara stigen rakt fram kommer 
man efter en lagom lång distans fram till le 
Prieure de rouge cloitre, ett vacker gammalt 
1700-talskloster. 
	



	

	

	



	

	

	

Tack för att du läst Svenska Klubbens medlemstidning Bladet – en tidning 
som är till för just dig! 

 
Nästa nummer kommer ut i början av september. Tills dess: spana in vår 

hemsida: https://www.svenskaklubbenbelgien.org/ 
samt vår vänförening SVESAM:s hemsida: https://svesam1937.club/ 

Följ oss på Facebook: 
https://www.facebook.com/svenskaklubbenbelgien/?epa=SEARCH_B

OX 
 

Och tveka inte att höra av dig till oss via ett mail! 
	
	


