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Årsmötet 
Vi påminner om Sektionens digitala årsstämma torsdagen den 21/10. Kallelsen skickas ut per mail 
denna veckan. Tänk på att ert deltagande är viktigt. Ni som inte kan vara med ombeds skicka in en 
fullmakt till sektionen.  
 
 
 
APELI 
Glöm inte att APELI-rösta senast den 8/10. Röstbrev har skickats hem med eleverna och mer 
information om röstningen finns på OZE. 
 
 
 
Skolans sportaktiviteter A.S 
Lycée International erbjuder flera sportaktiviteter efter skoltid för elever på collège och lycée. Se 
bifogad information. Inskrivning sker via idrottslärarna. 
 
 
 
Svenskundervisning för vuxna på ZOOM 
Intresserade är välkomna att kontakta Mia Kärrbrand som började sin första lektion förra veckan. 
miak.sectionsuedoise@gmail.com 
 
 
 
Sektionens adresskatalog 
Årets adresskatalog revideras och trycks i dagarna och delas ut via eleverna före höstlovet. 
 

 
Läxhjälp till svensk FS-elev 
En ny elev CM2 i français spécial (nybörjare i franska) behöver läxhjälp. Finns det någon elev i 3ème - 
T som är intresserad? Familjen bor på rue du Belvédère i Mareil Marly. Kontakta mamma Louise + 
46 705 441 410, louise.ribbing@gmail.com 
 
 
 
Inplastning av skönlitteratur 
Lotta Eriksson och Anna Hallstensson ansvarar för den svenska avdelningen i biblioteket (CDI:n) och 
behöver hjälp med b la inplastning av böcker.  
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Har du möjlighet att hjälpa till den 12/10 eller 19/10 mellan kl 13-17 så hör av dig till Lotta tel. 07 83 
61 07 95 eller Anna tel. 06 15 31 17 79. 
 
För information, bemannar Lotta och Anna vårt fina internationella bibliotek varje tisdag eftermiddag 
under hela läsåret. Tack för er insats! 

 
 
Välkomstkaffet 
Vem glömde sin termos på välkomstkaffet för nya familjer den 18/9 hemma hos familjen Brisson-
Ingemarsson? Hör av er till Christine. 

 
 
 
 
Signera Svenska Kyrkan i Paris Vänners petition! 
Som ni kanske känner till finns det ett akut hot mot Svenska Kyrkan i Paris. Svenska Kyrkan utreder 
nu en eventuell försäljning av fastigheten till marknadspris och utan den kommer församlingen att få 
stora svårigheter att överleva. Processen riskerar att gå mycket snabbt. Svenska Kyrkan är en mycket 
viktig institution för oss Parissvenskar med en mycket omfattande verksamhet. Den måste vi värna. 
Signera petitionen! 
https://www.change.org/SvenskaKyrkaniParisVanner 
 

 

Sign the 

Petition 
Sälj inte vår 

kyrka! - Svenska 

Kyrkan i Paris -  

Ne vendez pas 

notre Eglise! 

www.change.org 

Gilla även facebooksidan "Svenska Kyrkan i Paris Vänner" för mer 
information: https://www.facebook.com/SvenskakKyrkanParisVanner 
 
 
 
Vänligen 
Elisabeth och Eva 
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