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Om inget annat anges, så hålls alla 
aktiviteter vid Scandinavian Com-
munity Centre, 6540 Thomas Street, 

Burnaby           

Februari 
24 Södra bokklubben hos Mona Milne 
kl. 19.30 
28 Konst och foto utställning kl. 11-16 
 
Mars 
1 Konst och foto utställning kl. 11-16 
2 Norra bokklubben hos Yvonne 
Spence kl. 19.00 
8 Filmkväll “Monica Z” kl. 18.00 
17 Årsmöte Sweden House Society kl. 
19.00 
24 Södra bokklubben hos Astrid Swit-
zer kl.19,30 
30 Norra bokklubben hos Margareta 
Ericsson kl. 19.00 
 
April 
4 Norra bokklubben hos Gunnel 
Dahlquist kl. 19.00 
16 Årsmöte Scandinavian Community 
Centre Society kl. 19.00 
26 Valborgsmässoafton, Ambleside 
Beach, West Vancouver kl. 18.00 
28 Södra bokklubben hos Laila Axén 
kl. 19.30 
 
Maj 
3 SCC Loppmarknad och Plantförsälj-
ning kl. 11-15 
9 SCC Städdag 
30-31 European Festival, Swangard 
Stadium, Burnaby 
 

 

 

 

 

Social kväll vid Scandinavian 

Community Centre 

Svenska skolan anordnade en social 

kväll på fredagen den 30:e januari vid 

Scandinavian Community Centre.  

Detta år så introducerades ett familje-

anpassat program där föräldrar och 

barn kunde roa sig med olika barnan-

passade aktiviteter och lekar, avslutat 

med en tidigare middag. Detta inslag 

var populärt bland familjer med yngre 

barn.  

Vuxenmiddagen med underhållning 

inkluderade lekar, silent auction och 

dans till svensk pop och rockmusik 

var uppskattat av alla gäster. Maten 

var god och alla hade jättetrevligt! 

 

 

 

 

Nyhet:  Betalning via e+transfer  

Svenska Kulturföreningen kan nu ta 

emot inbetalningar via e-transfer. Man 

behöver bara logga in till sin egen fi-

nansiella institution online och sända 

betalningen till 

scstreasury@gmail.com 

Kom ihåg att inkludera ett med-

delande som talar om vad betalningen 

är för (t ex biljetter, medlemsavgift, 

vuxen undervisning etc). Årligt familje-

medlemskap kostar $30 och singel 

medlemskap (19+) kostar $25.  

 

 

 

 

 

 

 

SKF Årsmöte den 10:e februari 

Svenska Kulturföreningen höll sitt års-

möte den 10:e februari vid Scandina-

vian Community Centre. Vi hade 31 

deltagare, inkluderat en via Skype! 

Laila Axén och Åsa Eidelöf hade gjort 

2 delikata smörgåstårtor för mötesdel-

tagarna att avnjuta efter mötet. Kaffe 

serverades också med likvärdigt ut-

sökta hemgjorda kakor. Många tack! 

Den nya styrelsen för år 2015 är: 

 AnnaKarin Törnqvist vald som ord-

förande och omvald som volontär-

ansvarig 

 Carina Spencer vald som vice ord-

förande 

 Linda Olofsson omvald som kassör 

 Åsa Eidelӧf omvald som vice kas-

sör 

 Monica Olofsson vald som sekrete-

rare och medlemsansvarig  

 Anita Hassan omvald som vice sek-

reterare  

 Eva Andersson omvald som Om-

budsman 

 Katarina Low omvald som ledamot 

 Ellen Petersson vald som ledamot 

 Linnea Pettersson vald som le-

damot 

 Mia Logie vald som ledamot – re-

presentant Svenska Skolan 
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Plantförsäljning och 

Loppmarknad den 3:e maj 

Scandinavian Community Centre 

anordnar sin årliga fundraiser “Plant 

Sale and Flea Market” lördagen den 

3:e maj.  

Har du varsamt använda föremål som 

du tänker göra dig av med? Var snäll 

och donera till loppmarknaden! Tyvärr 

kan inte elektronik och stora möbler 

tas emot. Föremål kan bli lämnade vid 

Scandinavian Community Centre upp 

till en vecka före loppmarknaden.  

Kom till plant-försäljningen och 

loppmarknaden för att se vilka fynd 

som kan göras! Kafé kommer att vara 

öppet och sälja varmkorv, munkar, 

våfflor, kaffe, thé och läsk. 

Om du har någon fråga eller vill 

anmäla dig som volontär, var vänlig 

kontakta Gun Pennink, telefon 604-

921-9903 eller email epen-

nink@telus.net . 

Kallelse till Scandinavian Com-

munity Centre Societys Årsmöte 

den 16:e april. 

Årsmötet för Scandinavian Communi-

ty Centre Society kommer att hållas 

vid Scandinavian Community Centre, 

6540 Thomas Street, Burnaby, BC, på 

torsdagen den 16:e april 2015 kl. 

19.00. Alla medlemmar är välkomna 

att närvara.  

Valborgsmässoafton söndagen 

den 26:e april 

Kom och fira Valborgsmässoafton 

söndagen den 26:e april kl. 18 vid 

Ambleside Beach i West Vancouver! 

Program: Vårtal, allsång och tradi-

tionell valborgs kase. 

Ta med egen picknick (varmkorv kan 

beredas vid elden). Filtar, campings-

tolar och strandleksaker för barnen 

rekommenderas. 

Vi firar oavsett väderlek— klädsel 

efter väderlek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till Sweden House Soci-

etys Årsmöte den 17:e mars 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt 

välkomna till Sweden House Societys 

årsmöte som hålls tisdagen den 17:e 

mars, 2015, kl. 19.00 vid Scandinavi-

an Community Centre, 6540 Thomas 

Street, Burnaby. 

 

 

 

 

 

 

 

Filmkväll söndagen d. 8:e mars 

Den svenska filmen “Monica Z” kom-

mer att visas i Svenska rummet vid 

Scandinavian Community Centre 

söndagen den 8:e mars kl. 18.00. 

(Notera tiden – en timme tidigare än 

vanligt!) 

Monica Z är en biografi gjord år 2013. 

Filmen presenterar den världs-

berömda svenska jazz-sångerskan, 

skådespelerskan och ikonen Monica 

Zetterlunds liv som innehöll både 

berömmelse och motgångar. Tyvärr är 

denna film inte textad på engelska. 

Filmkvällar är gratis för alla 

medlemmar. Vi serverar popcorn till 

alla som talar om i förväg att de kom-

mer. RSVP via email till Anita Hassan, 

anahassan@telus.net  eller via telefon 

604-946-6778. 

 

 

 

 

 

KONTAKTA STYRELSEN 

Ordförande AnnaKarin Tornqvist  

604-913-7747, annacarin@shaw.ca 

Sekreterare Monica Olofsson 

monicaolofsson@shaw.ca 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna 
till Svenska Kulturföreningens styrel-
semöten på andra tisdagen i månaden 
kl. 19.00 på Scandinavian Community 
Centre, 6540 Thomas Street, Burnaby 
BC. För mera information om vår före-
ning och aktiviteter besök vår websida 
www.swedishculturalsociety.ca 
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