Mallorcas medlemsblad oktober 2016

Program oktober 2016
Onsdagen den 5 oktober klockan 13.00 nätverkslunch på kloster

Vi besöker byn Randa som ligger mellan Algaida
och Lluchmajor. I byn bodde på 60-talet Jules
Sylvan som hade ”öppet hus” och sjöng och
spelade för turisterna. Sedan tog Sven Olof
Sandberg över aktiviteterna. Lunchen äter vi i
klosterrestaurangen Vi besöker museet och lär oss
en massa om klostrets historia; njuter av utsikten
och eventuellt deras klosterlikör. Vad vi inte får
höra är gosskören som när klostret var aktivt sjöng
för oss. Anmälan senast den 1 oktober till
sweamallorca. anml@gmail.com
Damlunch i kyrkan onsdagen den 19 oktober klockan 13.00
Mia från Blush SPA and Beuty kommer att före lunchen berätta om hur det är
var att starta företag och att vara affärskvinna i Palma. Hon visar även sina
produkter.
Detta är ett samarrangemang mellan kyrkan och SWEA Professional. Efter Mias
fördrag på ungefär 30 minuter serveras en god lunch. Pris 15€ för medlem i
SWEA eller kyrkan och 20€ för icke medlem. Anmäl till kyrkan senast måndagen
den 17 oktober på telefon 971 731 241 eller mallorca@svenskakyrkan.se

Lördagen den 22 oktober klockan 11.00 promenad i Bellverskogen
Promenad i Bellverskogen med Carin Price. Mötesplats. Kör upp på gatan Camilo
José Cela vidare förbi de öppna grindarna cirka 50-100 meter. Parkera. Man kan
också ta buss 3 eller 20. Kvinnliga gäster, barn och väluppfostrade hundar är
välkomna.

Onsdagen den 26 oktober klockan 19.30 filmkväll i kyrkan
Vi visar filmen En
man som heter Ove
som är Sveriges
bidrag för att bli
Oscarsnominerad och
redan fått fem
Guldbaggar. En av de
största svenska
biosuccéerna
någonsin med Rolf Lassgård som Ove. Filmen är baserad på Fredrik Backmans
succéroman.
Ove är kvarterets vresige ordningsman som är avsatt som ordförande i
bostadsrättsföreningen, men han styr med järnhand över kvarteret. När
höggravida Parvaneh med familj flyttar in i radhuset mittemot blir det
upptakten till en komisk och hjärteknipande varm historia om oväntad vänskap.
Detta är ett samarrangemang mellan kyrkan och SWEA. Före filmen serveras
smått och gott från köket, något från charken, bröd, ost, frukt och ett glas vin
eller annan dryck. Pris 5€ för alla. Anmäl till kyrkan senast torsdagen den 22
oktober på telefon 971 731 241 eller mallorca@svenskakyrkan.se

Ordförandens rader
Hej alla Sweor,
September månad; månaden som innebär ett byte mellan
värme och kyla, som sakta men säkert kommer krypande;
månaden då vi njuter av färska fikon, underbara druvor vi gör
marmelader, stoppar burkar med tomatsås som
förhoppningfullt varar hela vintern vi sneglar på apelsinträden
som till jul skall ge oss vitaminer som skall vara fram tills nästa
sommar.
Sweor som varit försvunna i månader börjar dyka upp och vi har redan på vårt
första styrelsemöte talat om jullunchen. Ideerna är många och strålande, vi kan
göra massor men vi behöver att alla ställer upp och deltar.
Vi har haft ett möte med Svenska Kyrkan, oerhört positivt massor som skall
finslipas och utvecklas, men bara till det bättre.
Nu är det inte många veckor kvar innan VEMAs årsmöte går av stapeln i Lissabon,
vår representant är Kersti. Har du något som du gärna skulle vilja kom upp på
mötet så tveka inte maila mig eller Kersti.
Välkomna tillbaka till SWEA efter en lång och härlig sommar, alla I stryrelsen ser
framemot att träffa er ofta under höst och vinter.
Kram
Britt-Marie
Tidigare aktiviteter
Vi startade säsongen med vår traditionsenliga kräftskiva sedan några år tillbaka
på Hotel Feliz.
Vi började välkomstcava och gick sedan till bords
där vi blev serverade en jättegod Quiche Feliz, en
quiche med ädelost och sparris och till den en
sallad. Till varmrätt åt vi i år våra egna inköpta
kräftor tillsammans med bröd och ost och till
dessert fick vi en mycket mäktig och god
chokladtårta.

Årsavgiften €44 betalas till SWEA Mallorca

Händer bland annat i höst:

Iban: ES17 0487 2024 80 2000005953

SWEA Professional kommer
att bjuda in kvinnliga
företagare som berättar om
hur det var att starta företag,

BIC/SWIFT: GBMNESMMXXX
Bank BMN Banca Mare Nostrum
Om du är Au pair eller studerande betalar du
halv avgift €22. Detta gäller även om du känner
någon som vill prova att bli SWEA så kan hon
betala "prova på"-avgift €22 från första
september till årets slut.

Första onsdagen i månaden
nätverkslunch.
En lördag i månaden
promenad i Bellverparken.

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 vice kassören Siv Ewert

Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag har bott 17 år på Mallorca men bara sommarhalvåret
maj-oktober. Jag har varit skriven i Sverige hela tiden.
Vad gjorde du innan i Sverige?
Fr o m 1973 tom 1989 arbetade jag som controller på ett
detaljhandelsföretag i Göteborg. 1989 startade jag en
redovisningsbyrå som jag fortfarande driver, numera i
liten skala.

Vilken är den största förändringen?
Jag har en fot i Sverige och en i Spanien och det trivs jag väldigt bra med. Har varit vicekassör i SWEA Mallorca till och från under åren.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Omväxlingen att bo både i Sverige och Mallorca. Ljuset, vattnet, stränderna och värmen.
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Jag kan inte komma på några nackdelar.
Hur ser din vardag ut?
Varje morgon går jag en promenad på minst en timma utmed stranden i Can Pastilla där jag
bor. Ett måste är siestan. Jag har en lägenhet för uthyrning som det är lite pyssel med.
Vad gör du helst på din fritid?
Syr, läser och lagar gärna god mat.
Vad är du bäst på?
Att lyssna på andra.
Och sämst?
Tålamodskrävande uppgifter
När blev du SWEA och varför?
Jag var i Svenska Kyrkan några veckor efter vi kommit till Mallorca 1999. Där fann jag
”Palmbladet” med en annons för SWEA. Jag ringde Harriet Hammarstedt som då var
ordförande. Hon erbjöd sig att ta med mej på en utflykt till Cabrera följande lördag. Harriet
hämtade mej och körde till Colonia St Jordi där båten till Cabrera väntade. En fantastisk
utflykt som jag aldrig glömmer. Från den dagen har jag varit SWEA.

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,
SWEA ger unik vänskap och gemenskap över hela världen.

Fler läsbidrag emottages tacksamt.
SWEAs Sverigeresa gick i år till Borås. Det var den sjuttonde i ordningen. Resan började
för min del redan på centralen där cirka tjugo Sweor slöt upp och gick sedan snabbt genom
ett sommarvackert Sverige. Efter incheckning på hotellet träffades alla vi cirka 50 Sweor för
en stadsrundtur i Borås.
Först hälsades vi naturligtvis välkomna av de två arrangörerna Ingela Svensson och
mallorcaswean Barbro Tengelin. Centrala Borås visade sig vara en stad med många fina
statyer, varav Pinochio är den mest kända, samt underbara muralmålningar. Nästa dag tar
vi bussen till Simonsland ett par kvarter bort där vi fick en guidad tur av grundaren Kjell
Berggren. I Simonsland ligger Textile Fashion Center. Byggnaden var från början en av Borås
textilfabriker. Den har blivit varsamt renoverad och stora delar av den gamla fabriken finns
bevarad. Nu inrymmer den bland annat Textilhögskolan, Textilmuséet och Marketplace
Borås.
Efter lunchen blir det ytterligare en kort bussresa till Abecita Konstmuseum. Här fick vi
lyssna på hur Abecita konfektionsfabrik startade. Bengt och Berit Swegmark byggde sen
upp en stor privat konstsamling som vi får en guidad visning av. Här finns konst av bland
annat Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Jim Dine. I januari i år fick paret medalj av kungen
för ”betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv”.
Dagen efter startar vi med en bussresa till Ulricehamn där en guide stiger på och gör oss
sällskap. Hon berättar om ”gårdarna runt sjön” som Birgit Sparre skrev om i sina böcker. Vi
besöker bland annat Birgits eget hem Sjöred. Efter lunch på Torpa Stenhus får vi även en
guidad tur i huset. Bussturen fortsätter till Glashuset i Limmared. Glasbruket är fortfarande
i bruk och här tillverkas 95% av världens alla Absolut Vodka-flaskor. Givetvis var det alla
dagar gemensamma trevliga middagar.
Sista dagen är det bussresa till Ellos. Ellos postorder har satt Borås på kartan och är ett av
Europas största postorderföretag idag. Här får vi en guidad tur genom dess mycket
moderna verksamhet som idag ägs av ett franskt företag. Efter lunchen var det dags för
hemfärd. Resan var mycket trevligt och proffsigt anordnad och jag ser fram emot att åka
nästa år igen.
Els-Britt Mir

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.
Om SWEA
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7.500 svensktalande kvinnor i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
SWEA är en organisation som kan utveckla karriärmöjligheter för 8000 kvinnor världen över.
SWEA besitter en unik kunskap och erfarenhet med ett otal nätverk
SWEA är den största sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier för nära två miljoner per år.
SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät.
SWEA representeras på många platser i världen och spelar en viktig roll i svenska UD:s krisberedskap.
Vad får man som medlem i SWEA?
Tidningen SWEA Forum två gånger/år.
Vara med på Sverigemiddagen med stipendieutdelning.

Det går inte att svara på länken utan vill du gå så hör av dig till
Anna-Karina.Haugaard@sebgroup.lu

