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OBS. NOVEMBER
Onsdagen den 30 november klockan 19.30 filmkväll i kyrkan
Vi visar filmen En underbar jävla jul. 27-åriga Simon och Oscar har
varit ett par i tre år. Tillsammans med sin nära vän Cissi har de köpt ett
”karaktärsfullt” hus i Bromma. Det är i stort behov av renovering, men ett
rum de prioriterat är barnkammaren som är klar! Cissi är i nionde
månaden. Oscar, Simon och Cissi ska tillsammans bilda familj. Detta är
dock en hemlighet som de skjutit på att
berätta för sina egna familjer Nu måste
hemligheten fram och vilken tidpunkt är mer
perfekt än julafton, toleransens högtid. Jesus
födelsedag!
Detta är ett samarrangemang mellan kyrkan
och SWEA. Före filmen serveras smått och
gott från köket för 5€. Filmen visas klockan
20.00.
Alla välkomna. Anmäl till kyrkan senast
torsdagen den 24 november på länken
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1515823

Program december 2016
Söndagen den 4 december klockan 19.00 Benjamin Herman
Vi samlas utanför Teatro Principal och lyssnar på Jazz till Benjamin
Hermans kvartett. En holländsk altsaxofonist som fick sin första saxofon
när han var tolv år. Redan vid tretton års ålder spelade han professionellt
på klubbar. Inom några år hade han spelat över hela världen. Var och en
köper sin egen biljett. Eftersom favoritgourmetrestaurangen Bi Bap ligger
inom några minuter därifrån så går vi dit och äter efteråt. Alla välkomna.
Om ni vill gå med och äta så anmäl er till senast den 30 november till
sweamallorca.anml@gmail.com

Julmiddag den 10 december klockan 19.30
På själva Nobeldagen äter vi i år en jultallrik på trevliga hotell Portixol.
Den innehåller senapssill, löksill, rökt lax med sås, ett halvt ägg med räkor
och majonnäs, köttbullar, skinka, samt äppel- och rödbetssallad, dessert
och en öl eller ett glas vin och kaffe för €30 för Sweor och €33 för övriga.
Först får vi förstås glögg. De som vill ha snaps får vi köpa den separat. Alla
välkomna. Ta gärna med jämna pengar. Anmälan till
sweamallorca.anml@gmail.com
Onsdagen den 13 december klockan 17.30 tittar vi på många
fina julkrubbor.
Vår Monika Söderström och vår ordförande leder oss innan vi går för att
fira Lucia. Mötesplats blir vid C&A, Plaza Juan Carlos. Alla välkomna.
Renoveringsarbeten pågår vi Plaza Cort så Luciafirandet sker i år vid
Plaza Santa Eulalia som ligger alldeles intill.
Om du undrar över något här på Mallorca finns många svar på vår
hemsida mallorca.swea.org och undrar du över något inom hela
organisationen hittar du på swea.org. Bland annat om de avdelningar
som har SWEA Professional och gärna hjälper till i starten.
SWEA ger unik vänskap och gemenskap över hela världen.

Ordförandens ord
Hej alla SWEor.
Ibland slår det mig hur mycket man påverkas av sin
barndom och uppväxt ett exempel är att här sitter
jag vid sidan av ett stort fönster, solen flödar in och
himmelen är “knallblå” hur kan man då skriva om
Julbasarer, Luciafirande, julluncher och annat som
kräver minst 30 cm snö en gråsvart himmel, nakna
träd och lite annat men nu är verkligheten sol och
blå himmel så glöm det andra.
Innan allt med julen börjar skall vi äta sniglar, efter
att ha fått lära oss om hur vardagen ser ut för en snigelfarmare, går
sniglar in under benämningen “boskap” måntro? Nästa blir svenska
kyrkans Julbasar som ni inte får missa. Den 10 december blir det
julmiddag i restaurangen på Hotell Portixol i Es Molinar där inget av
julens alla måsten kommer att saknas, sedan Lucia. Vi möts redan 17.30
för att med Monika Söderström besöka julkrubbor för att avsluta på Plaza
Santa Eulalia för Luciafirandet som kommer att ske där, eftersom Plaza
Cort är fullt med gatuarbeten.
På tal om barndom och uppväxt som formar dig får mig att tänka att jag
tror att vi i dag är dåliga på att skapa illusioner. När jag var liten, vilket
inte var igår, så hade vi illusioner om att det skulle bli skyltsöndagen för
då började julen, frysa näsan av oss för att med tindrande ögon se stadens
Lucia. Tomtens ankomst som var en pirrande upplevelse där man
kastades mellan skräck och lycka, skulle man få sina illusioner uppfyllda
och få det man plitat ner i ett brev som skulle vara klart den 6 december
för avhämtning. Mina barnbarn hämtar katalogen på Corte Ingles och
prickar noggrant av allt, sida upp och sida ner att sedan det reduceras till
max två saker bekymrar dem inte alls. Jag tror att de saknar illusioner.
Jag saknar inte illusioner jag tror och hoppas att vi skall kunna fortsätt att
ro SWEA båten att vi skall bli fler Sweor att vi skall kunna fira att vi fyller
25 år på Mallorca och mycket annat.
Massor med kramar till alla.
Britt-Marie
Avdelningsordförande SWEA Mallorca

Hänt se’n sist
I ett samarangamang mellan SWEA Professional och kyrkan åt 29
kvinnor god lunch och fick föredrag från Mia från Blush om företagande
på Mallorca.
Tillsammans med kyrkan visade
vi filmen En man som heter
Ove. Den är så populär att det
blev två visningar för nästan 50
personer. Man kan förstå att den
blivit en av de största svenska
biosuccéerna någonsin med Rolf
Lassgård som Ove.
Mannekänguppvisning på El Corte Inglés.
Den 19 oktober var vi inbjudna av
modefirman George Rech som visade sin
höst- och vinterkollektion. Sex Sweor slöt
upp och vi fick först information om hudvård
av en specialist från det kända märket La
Mer, ursprungligen framtaget av NASA.
Därefter visade två mannekänger George
Rech kollektion som kännetecknas av god
smak och kvalitet. Inte att förglömma, vi
blev också bjudna på fransk champagne och
choklad.
Anita Ljung
Lördagspromenad i Bellverparken. Zita, en
Portugisisk vattenhund berättar:
”Det blev min bästa dag hittills i Palma.
Äntligen fick jag träffa ett par småhundar som jag kunde kommunicera
med. Ni tror kanske att det bara är ni människor som hade svårt med
omställningen när ni flyttar till ett nytt land. Men det säger jag er, vi
hundar har de mycket jobbigare. I alla fall jag.
Min matte till exempel, hon pratar med alla möjliga människor på olika
språk, Jag tycker att hon borde lära sig spanska för min skull. Det finns ju
en hundaffär på min gata där de säljer mycket godis och då vore det bra
om hon kan uttala mina favoriter.

På kvällarna när vi är ute och går vid vattnet vill många prata med mig.
Vänliga människor stannar och klappar min tjocka, svarta päls, den är för
varm och borde vara kortare, och de tittar också på mina vita tassar,
Matte säger att de tycker att jag är jättesöt och det gillar hon. I lördags var
vi inbjudna till en SWEA-promenad i Bellverparken. Bara för snälla och
väluppfostrade vovvar, sa matte. Jag är snäll, Kanske inte så
väluppfostrad som hon önskar. Ibland tycker jag att det är ett förbaskat
tjatande. Men jag lämnar henne aldrig i sticket, då skulle hon bli orolig,
och jag gillar inte heller när hon använder den där mörka, hårda rösten.
Fy för den. Och förresten, då får jag inget godis.
Det var faktiskt bara två hundar till som var med på promenaden, båda
Jack Russel. Billy med sin matte Carin och Audi med matte Anne. Jag
gillar verkligen den rasen. Ni anar inte vad kul vi hade. Blev så glad att
träffa de där småkillarna och vi lekte jaga. Jag först och de efter mig.
Sedan gick vi tillsammans genom skogen och allt blev roligt igen. Min
första vecka slutade riktigt bra.”
Berättat genom Monica Hirsch, journalist och författare, som provbor i
Palma.
Vi var 21 personer som lyssnade på Gilda
den 2 november. Hon berättade om sin
karriär som började med ett arbete som
hudterapeut och som just nu har flera
företag och också tillverkning av
hudprodukter.

Det var ett kul och givande
föredrag och vi gick därirån
med en tanke att vi nog måste sköta om vår hud lite bättre.
Efter föredraget åt vi god indisk mat på resturang Nawab i San Augustin.

OBS! Årsavgiften för 2017 är €45 och betalas till
SWEA Mallorca

Händer i januari

Iban: ES17 0487 2024 80 2000005953

Visning av galleri

BIC/SWIFT: GBMNESMMXXX

Återkommande aktiviteter

Bank BMN Banca Mare Nostrum

Första onsdagen i månaden
nätverkslunch eller middag.

Om du är Au pair eller studerande betalar du
halv avgift €23. Detta gäller även om du känner någon som
vill prova att bli SWEA så kan hon betala "prova på"-avgift €23 från
första september till årets slut.

Bybesök

Varje lördag klockan 11
promenad i Bellverparken
utom vid BUSVÄDER.

Obs! Bindande anmälan till alla aktiviteter: sweamallorca.anml@gmail.com.
SWEAs aktiviteter är till för dess medlemmar om inte annat anges. Är du nyfiken på
SWEA är du välkommen att vara med på EN aktivitet.
Nätverkslunch är enbart för kvinnor där vi utbyter kontakter både privata och
professionella. Ibland anges att även familjemedlemmar kan bjudas in.
Kassören uppskattar om du tar med jämna pengar.

Turen att svara på 10 frågor har kommit till Jessica
Fdez Canaveral Malmborg som lägger in material
på vår webbsida.
Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag har bott i Spanien i nästan hela mitt liv. Jag
kom hit när jag var fem år.
Vad gjorde du innan - i Sverige? Dagis…..??
Vilken är den största förändringen? Vet inte eftersom jag inte bott i
Sverige.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Jag bor inte utomlands.
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka? Att komma
från Sverige så liten och inte kunna språket och börja i spansk skola.
Hur ser din vardag ut? Jobbar och tar hand om mina två flickor.
Vad gör du helst på din fritid? Jag har börjat rida.

Vad är du bäst på? Kan få saker att bli som jag vill. Mitt jobb och så är
jag envis….
Och sämst? Jag måste kontrollera min envishet. Jag har dåligt tålamod.
När blev du SWEA och varför? För mina flickors skull. För att ha
kontakt med svenska traditioner och tala bättre svenska.

Sweorna har 30% på progressiva glasögon och 10% på linser.

Vi får också rabatt från 65 euro till 50 euro hos Patric naprapat.
10% på de flesta varor på Perfumeria Gisela med sex affärer i Arenal
och fyra i Alcudia. Vi ska bara säga till i kassan att vi är Sweor.

När mandelträden blommar då är det jul!
Solen hade just gått ner över det absolut stilla vattnet i den lilla marinan. Nå, så
liten var den nu inte, men så här års ganska avfolkad. Egentligen var det en skön
kontrast mot sommarperioden med all sangria tänkte mannen som satt på
akterdäck med ett glas glögg i handen. Det var ju i alla fall den sista dagen på
julen, försvarare sig mannen med. Trettondagen då de Tre Vise männen
uppvaktade Jesus föräldrar i krubban. Själv var mannen och hans hustru
svenskar, i förskingringen.
På dagen hade mannen och hans hustru tagit sig en promenad på landet
bortom hamnen. Bland bondgårdarna som låg lika tätt som på en reklambild
från Centerpartiet. Solen lyste från en molnfri himmel och värmde upp luften till
behagliga 18 grader. Landskapet var bedövande vackert ty mandelträden hade
just börjat blomma. Massor med vita blommor på alldeles lövkala träd. Ja,
mandelträden har den vanan att blomma utan gröna blad. Det är ju bråttom så
här års om mandelträdet ska hinna blomma, befruktas och få frukt. Nu var det
kväll och mandelblommorna vilade sig inför morgondagens viktiga värv, att vara
vackrast så att bina valde just den blomman. Det var alltså mörkt och alldeles
stilla denna vackra, varma kväll då mannen smuttande på sin glögg, klappande
skeppskatten, och förberedde sig på en hemmakväll i lugnets och trevnadens
tecken då plötsligt ett ljussken lyste upp hamninloppet. En blinkande jättestor
fackla svävade över vattnet. Man blir lätt nostalgisk långt borta från familj och
vänner så mannens tankar började cirkla runt sin barndoms berättelser om
julevangeliet. Finns det en stjärna som lyser vägen finns det också Tre Vise Män
fantiserade han.
Det fladdrande skenet blev allt starkare. Ur mörkret tonar sakta ett femtiotal
facklor fram ombord på en vit båt som sakta gled in mot kajen. Mannen ropade
efter hustrun som kom upp från det lilla pentry vi kallar kök och undrade vad
som pågick medan hon väntade på dagens tredje tvättmaskin! ”Vi har ju inga
barn hemma” brukade hustrun förklara ”men jag har ju Janne”. ”Har du sett
så’na levande lanternor tidigare” undrade mannen upprymt. IKEA sålde
nämligen Blossa starkvinsglögg. Hustrun spanade mot kajen, ” Det står ju
hundratals barn alldeles tysta där borta och väntar” påpekade hustrun. Alldeles
riktigt, kajen var full av små och medelstora barn, en hel del osorterade
föräldrar och en brandsoldat, tysta och alldeles stilla stod de där och väntade.
”Vi måste gå och titta” menade hustrun. Sagt och gjort.

Båten hade under tiden lagt till. De femtio facklorna hölls högt av lika många
spanjorer som smetat in ansiktet med skokräm och klätt sig i lysande purpur och
blåskimrande klädedräkter. De bildade en kedja och lyste därigenom vägen för
det barnen väntade på. Lika ivriga som svenska barn på julafton och med lika
tindrande ögon. För ikväll var det Trettondagen och då kom De Tre Kungarna
med julens presenter till alla snälla, spanska barn. Alltså inte Tre Vise Män och
inte på julafton.
Att vi in Sverige fått Tre Vise Män istället för de katolska Tre Kungarna lär bero
på en olycklig felöversättning redan i Karl den tolftes bibel. Att det är
Trettondagen istället för julafton lär bero på det tyska inflytandet. Egentligen är
det konstigt, menar mannen, att tyskarna som annars medfört så mycket hit till
ön inte lyckats tidigarelägga julgåvorna också.
Men mannen hade fel. De mallorkinska barnen får julklappar både på julafton
och på mer spanskt traditionella Trettondagen. ”Tänk vilken lycka för de små att
få växa upp både med tomten i släde på julafton och Tre Kungar med fackeltåg
på Trettondagen” suckade hustrun. Hon hade ju barnbarn att skämma bort.
Mannen tänkte på hur fint det måste vara att bringa julen per båt. ”Båtar är ju
trots allt det finaste en människa kan ge till en med-människa” förklarar han för
hustrun. En upplevelse rikare vandrade de lyckliga hemåt i den ljumma kvällen,
med barnens förtjusta glädjerop tonande bort i bakgrunden. Mannen såg på sin
hustru ”Det är ju det jag alltid sagt, när mandelträden blommar, då är det jul”.
Jan Winblad von Walter

Fler läsbidrag emottages tacksamt.
-----------------------------------------------

Tisdagen den 13 december när vi tittat på julkrubbor och går vi
och njuter av Svenska Skolans Luciatåg.
Söndagen den 18 december klockan 18.00 kan vi sjunga in julen
tillsammans med kören i kyrkan
Julbord i kyrkan onsdagen den 21 december klockan 18.00. För
anmälan gå in på www.svenskakyrkan.se/mallorca och sök på
julbord där anmälan kommer att finnas inom kort.
Målning av Caj Holm

