Inbjudan från svenska Rivieraklubben
Nimros fick under sommaren ett brev från Rivieraklubben med en inbjudan till alla
medlemmar att delta i ett av deras evenemang. Så här skrev klubbchefen Kerstin Snellen:
Lördagen den 8 oktober organiserar Rivieraklubben en träff i Languedoc på vingården
Brescou i Alignan du Vent och dagen efter är det antikmarknad i Pézenas och samma dag har
några svenska konstnärer lovat att ha öppet hus.
Vi har med all säkerhet många medlemmar som vill följa med och träffa svenskar i ert
område, så det blir det ett stort evenemang. Rivieraklubben vill presentera den service som
erbjuds alla svenskar i Frankrike, oavsett var man bor och vill därför då bjuda in Nimros alla
medlemmar. Vi står för kostnaden tillsammans med ett par sponsorer.
Ser fram emot ert svar och önskar en fortsatt skön sommar.
Vänliga hälsningar
Kerstin Snellen
Klubbchef
Mer detaljerad information kom häromdagen till oss, se nedan.
Du som vill delta anmäler dig via mail till lissie.rossing@telia.com så snart som möjligt.
Platsantalet är begränsat, så det är ”först till kvarn” som gäller. Nimros vidarebefordrar
anmälningarna till Rivieraklubben. De Nimrosor som deltar kommer få en deltagarlista för att
kunna organisera samåkning mm.
Nu närmast ser vi fram emot höstfesten på torsdag, där ett 70-tal Nimrosmedlemmar
kommer träffas för en fin kväll tillsammans. Veckorna efter blir det blues och
vandring…inbjudningarna finns på bloggen och din anmälan är så välkommen!

A très bientôt!
Nimros styrelse genom Lissie

En fullspäckad eftermiddag på Domaine de Brescou i Languedoc!
Lördag 8 oktober blir ett unikt tillfälle för både medlemmar och ännu-inte-medlemmar
att nätverka när vi bjuder in till vinprovning blandat med spännande och nyttiga möten i
en annan del av södra Frankrike än Rivieran. Ambassadör Håkan Åkesson finns på
plats vid denna svenskträff, för att tala om aktuella angelägenheter och svara på
frågor.

Svenskägda vingården Brescou gör ekologiska viner och har en av Sydfrankrikes
bästa vinmakare, Lars Torstenson, som guidar oss genom gårdens viner. Du kommer
också att få en kort och underhållande resumé av Lars Näslund om de viktigaste
skillnaderna i Sverige och Frankrike. Maria Unde Westerbergs skildrar och tipsar om
Languedoc i allmänhet och Yvonne Tenninge om antikviteter i synnerhet. Dagen därpå
är det nämligen dags för höstens stora antikmarknad i Pézenas och då passar även
konstnärerna Kristina Perminger, Lena Bauer Hedin, Töre Nilsson, Kari Saether och
Georges Bordier på att ha öppet hus kl. 13-17.

Varför satsar vi på Languedoc?
Rivieraklubben är den största svenska föreningen i Frankrike, med bemannat kansli
och landets enda svenskspråkiga tidning. En stor del av Rivieraklubbens serviceutbud
är lika viktigt oavsett var i Frankrike man bor och vistas. Inte minst när det gäller
försäkringar och information under hemsidans rubrik Din franska vardag.
Där finns det mesta av det som är värt att veta som svensk i Frankrike. Förutom lokala

arrangemang, sänds idag många informativa föredrag digitalt. Därför vill vi att fler
svenskar ska hitta rätt och bli medlemmar.

Välkommen att vara med och tack för att du hjälper oss att sprida
denna information till alla svenskar i Frankrike.
Tack till våra sponsorer
Domaine de Brescou bjuder på vinprovning och Handelsbanken på de lokala godsaker
som serveras till. Vi har även fler sponsorer som är med och betalar för kalaset så vi
utlovar många överraskningar och kan bjuda in helt kostnadsfritt. Det enda vi ber dig
göra är att boka in dig så snart du kan. Vi räknar nämligen med att bli många och vill
naturligtvis att mat och dryck ska räcka till.
Program och anmälan
Träff med Rivieraklubben i Languedoc
lördag, 08 oktober 2022 kl. 14:00
En eftermiddag med varierat program, vin och mat:
•
•
•
•
•
•
•

Arne Wennberg och Eva Näslund hälsar välkommen.
Sveriges ambassadör i Paris, Håkan Åkesson, talar om
aktuella angelägenheter och svarar på frågor.
Presentation av klubbens serviceutbud för alla svenskar i Frankrike, bland
annat hjälp med fransk administration och att hitta rätt försäkring.
Lars Näslund, som skriver bloggen Franska fönster, sammanfattar de viktigaste
skillnaderna i våra samhällen. Det som alla bör känna till.
Maria Unde Westerberg berättar om det spännande arbetet, möten och
upplevelser, bakom boken Languedoc inom räckhåll. Och om hur det är att åka
tåg genom Frankrike.
Yvonne Tenninge från La Belle Vue i Neffiés presenterar antikmarknaden i
Pézenas. Vad är värt att leta efter och vad ska vi tänka på?
Och slutligen berättar gårdens vinmakare Lars Torstenson om vinerna från
Brescou, det blir provsmakning, tilltugg och mingel tillsammans med dagens
sponsorer.

Pris: Det är kostnadsfritt att vara med!
Mer information och detaljer sänds till alla som anmäler sig.
Vi ses i Languedoc!
Rivieraklubbens styrelse

