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Do you have a streak of Yellow and Blue?
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25-26 JUNI

KALENDER
Om inget annat anges, så hålls
alla aktiviteter vid Scandinavian
Community Centre, 6540 Thomas
Street, Burnaby.

Juni
4
6

Nationaldagsfirande
Norra bokklubben träffas
hos Gunnel Ericksson
25-26 Midsommarfestival
28 Södra bokklubben hos Anita

Augusti
9

Norra bokklubben träffas
hos Agneta Eineigel
30 Södra bokklubben

Äntligen blir det Midsommarfestival!
Vi behöver din hjälp!
Äntligen kan vi fira midsommar
igen! Den 25-26 juni blir det en stor
midsommarfestival. Det kommer bli
väldigt kul, och vi behöver många
frivilliga som kan hjälpa till. Vi
behöver hjälp att sälja lotter, för
innebandy, i köket – och såklart,
för att klä midsommarstången.
Vi behöver också blommor till

midsommarkranser som kan lämnas
vid svenska tältet. Och du som gillar
att baka, vi behöver toscakakor.
Det kommer att behövas många
frivilliga, så boka in dagarna!
Skriv upp dig på SignUp Genius så
hjälps vi åt att göra en fantastisk
midsommarfest tillsammans!

Vi vill ha en lekplats!
Och vi söker dig som vill
hjälpa.
Det pågår ett arbete för att få till en
lekpålats på centret. Vi behöver dig
som vill hjälöpa till med att få det att
bli verklighet. Är du intresserad så
hör av dig till Carina Spencer.

4 JUNI

Firande av Sveriges Nationaldag
Välkommen att fira den Svenska
Nationaldagen, den 4 juni från kl 1214.30. Dörrarna öppnas kl 11.30. Vi
sjunger nationalsången kl 12.10. Det
blir lunch med frågesport kl 12.15.
Svenska skolans barn kommer att

sjunga liksom Runebergskören.
Evite har skickats ut till alla
medlemmar. Var snälla och anmäl er
snarast. Hör av er till Yvonne Spence
med eventuella frågor.

KONTAKTA STYRELSEN

www.swedishculturalsociety.com

Ordförande: Niklas Kviselius, niklas.kviselius@gmail.com
Sekreterare: Monica Severinson, secretary@swedishculturalsociety.com
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Svenska Kulturföreningens styrelsemöten som hålls den andra tisdagen i månaden kl 19.00 på
Scandinavian Community Centre, 6540 Thomas Street, Burnaby BC. För mer information om vår förening och aktiviteter besök vår websida.
För mer info om Scandinavian Community Centre besök websida scandinaviancentre.org
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12 JUNI
Seniorlunch på Centret
Varannan fredag, förutomjuli och
augusti, är alla över 55 år välkomna
på The Scandinavian Seniors Lunch.
Alla seniorer är välkomna, även du
som inte är medlem.
Nästa seniorlunch är fredag den
10 juni, kl 12. Månadens tema är
Hawaii, så klä dig gärna i Hawaii-stil.
Kostnaden är $3 om du tar med
ett fat med smörgåsar, tårta eller
kakor att dela – eller $8 om du inte
har med din något. Kontaktperson
Tor Olufsen tel 604 294 0749, epost
tmolufsen@gmail.com.

Valborg på Ambleside
I år firades Valborg på rätt dag!
Den 30 april sågs vi på stranden vid
Ambleside och sjöng tillsammans
vårsånger, lyssnade på vårtal av
ordförande Niklas Kviselius.
Kvällen avslutades med grillning
på den inte så stora majbrasan.
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Liten uppdatering från vårens aktiviteter
Club Night den 11 mars
Det kom ca 30 personer för att få
umgås, äta ärtsoppa och semlor.
Karmen hade en OS-frågesport och
Riitta lärde oss att dansa Schottis.
En mycket lyckad kväll och alla
trivdes.

En hälsning från
Södra bokklubben
Senast sågs vi hos Astrid och hade en
väldigt trevlig kväll. Är du intresserad
av att delta på kommande träffar och
få diskutera en intressant bok – hör
av dig till Pia Hilton.

Club Night den 8 april

Hajk vid Horseshoe bay

På aprils Club Night serverades
pizza och vi kreerade fint
påskpynt till påskriset. En
rolig kväll som var mycket
uppskattad.

På årets tredje hajk tog Eva
Andersson oss till bergen vid
Horseshoe bay.
Det började i grått men väl uppe på
toppen så skingrades molnen coh vi
fick en underbar utsikt över öar och
hav. Vi var fem stycken som deltog
och vi var ute i 3,5 timme.
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