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Nu är verksamheten i full gång och det känns väldigt bra.  
 
 
Fotboll med Club International 
Vi har en hälsning från Jacob LÖNNQVIST: 
Elever på Svenska Sektionen som är intresserade av att spela fotboll är välkomna att spela med i 
sektionens lag.  Vi har fina svensklag med många spelare, särskilt i de yngre åldrarna. Nya spelare är 
välkomna från CP (ibland GS). Lagen tränas av föräldrar på sektionen och vi välkomnar även fler 
tränare för de yngsta. Träning sker i regel lördag förmiddag. Det spelas ca 12-16 matcher på söndagar 
under säsongen i en liga inom lycéet, samt en cup på våren. Vi gör uppehåll under 
skollov.  Intresserade är välkomna att kontakta Jacob Lönnqvist på mail 
(jacob.lonnqvist@esma.europa.eu) eller telefon 0616405827, under september månad. Inskrivningen 
kommer att stänga den 7 oktober.    
 
 
ARCHE 
Slottet är en viktig symbol för Lycée International och sektionen. Därför har skolans ledning 
tillsammans med bl a APELI startat en stiftelse för att slottet skall få samma glans som i fornstora 
dagar. Målet är att det ska bli en plattform för internationell utbildning, tvåspråkighet och 
internationellt utbyte. Vi ber er allra ödmjukast att ta del av bifogade dokument och att stötta denna 
stiftelse. 
 
 
ESADE, Ecole de commerce à Barcelone 
Brittiska sektionen hälsar alla elever i 2nde – T välkomna till sal 217, fredagen den 7 oktober kl 17h10. 
ESADE presenterar sig och det kommer att ske på engelska med vissa spanska inslag, såklart. 
 
 
“Un siècle d’entreprises suédoises en France” 
Svenska handelskammaren, CCSF,  har gett ut en bok som behandlar svensk företagsamhet i 
Frankrike ur ett historiskt perspektiv. Det är en spännande resa med svenska företags bakgrund både 
politiskt, ekonomiskt och socialt, förknippade med vetenskapliga och tekniska framsteg över ett 
sekel. Boken finns till beskådande på kontoret och är man intresserad går den att beställa via bifogat 
formulär. 
 
 
Årsmöte 
Vi hälsar ALLA varmt välkomna till årsmötet 12 oktober kl 19.30 i AGORA, personalmatsalen, följt av 
en cocktail. Kallelsen kommer senare, men boka gärna in datumet! 
 
 
Betyg externéelever 
De som ej lämnat in det franska betyget, trimestre 3, från läsåret 15-16, ombedes göra det snarast, 
dock senast  27/9. 
 
 
Vi ser fram emot att ses den 12 oktober! 
 
 
Vänligen 
Elisabeth och Kattis 
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