Mallorcas medlemsblad februari 2017

Nu har de kommit; de första mandelblommorna

Program februari 2017
Torsdagen den 9 februari gourmetlunch
Vi träffas den 9 februari för att äta en bättre nätverkslunch på Ram Bar en
ny restaurang i Tast-gruppen som ligger på La Rambla 20. Restaurangen
är stor och modern med öppet kök och med övervägande kött på menyn.
Det går utmärkt att dela de olika rätterna. Ingen meny finns. Eventuellt
kommer Jan Törsleff att hålla föredrag om Spaniens historia. Anmälan
senast 4 februari till sveamallorca.anml@gmail.com
Varje lördag utom i ruskväder klockan 11.00 Bellverpromenad
Vi promenerar i Bellverskogen med Carin Price. Mötesplats: Kör upp
gatan Camilo José Celavidare förbi de öppna grindarna cirka 50-100
meter där man kan parkera. Man kan också ta buss 3 eller 20. Alla
välkomna även barn och väluppfostrade hundar!
Onsdagen den 22 februari klockan 19.00 årsmötesmingel
Den viktigaste dagen för oss Mallorcasweor är ju vårt årsmöte. De som vill
börjar mingla och kan betala årsavgiften från klockan 19.00 i kyrkan.
Själva årsmötet börjar klockan 19.30. Du kan också med fördel betala €45
redan nu till
SWEA Mallorca
Iban: ES17 0487 2024 80 2000005953
BIC/SWIFT: GBMNESMMXXX
Bank BMN Banca Mare Nostrum
Om du är Au pair eller studerande betalar du halv avgift €23.

Boka redan nu in påsklunch den 8 april och
Valborgsmässoafton med brasa och kör den 30 april.
SWEA ger unik vänskap och gemenskap över hela världen. 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.

Ordförandens ord
Hej alla Mallorca-sweor
Året sista ” Ordförandes ord” och årets kallaste dag.
SWEA-året 2016 har varit ett givande år, trist är är
att vi mist en del av våra ”gamla” ursprungliga
medlemmar men glädjande är att vi fått en hel del
nya som kommer med ny entusiasm och idéer.Tack
till alla som gav mig förtroendet att sitta ännu ett år
som A.O Mallorca. Jag är långt ifrån nöjd med mitt
arbete. Man kan alltid göra så mycket mer. Jag
tänker ofta på vad? Det är ibland svårt att styra
”skutan i rätt riktning” bevara och upprätthålla vad SWEA står för och det
är mycket, bland annat att främja och sprida vår svenska kultur och
traditioner, stödja konsten i alla dess former, vårda och bevara vårat
språk samt inte minst stödja varandra.
2016 i Lissabon i oktobermånad var det Regionsmöte. Vår viceordförande deltog och har delgivet oss detaljerat vad som skedde under
de dagarna i vårt ”Blad”.
2017 i oktober är det Världsmöte i Perth Australien, runt knuten, dit alla
SWEOR är välkomna, SWEA är ”världens bästa reseorganisatör”.
Programmen runt mötena brukar vara fantastiska och att umgås med
SWEOR från världens all hörn är en upplevelse.
Om några veckor är det SWEA Mallorcas Årsmöte och då hoppas jag av
hela mitt hjärta att ni alla kommer och tar del av vad vi har att berätta, så
tills dess massor med kramar från
Britt-Marie
Avdelningsordförande SWEA Mallorca

Besök gärna vårt fina bibliotek. De flesta böckerna är yngre än tio år. Vi
har framförallt svenska författare och spanska översatta till svenska. Idag
finns det ungefär 500 böcker. De flesta skänkta av Sweor. Det finns 70
ljudböcker på CD. Det är enkelt att låna. Ta en bok och skriv upp i ett
block och stryk när du lämnar tillbaka boken. Biblioteket finns på övre
planet hos Optica La Ronda, Calle Andrea Doria 9.

Min erfarenhet av Mallorca inskränker sig till SWEAs Europamöte i fyra
dagar för mycket länge sedan. Så när vi
bestämde oss för ett par månader i Palma
medan snön yrde som värst i Stockholm, visste
vi nästan ingenting om den vackra ön. Efter de
första dagarnas trevande försök att få lite
struktur på tillvaron kände jag ett stort behov
av tips och goda råd.
Eftersom jag varit swea i många år och vet
vilken tillgång det är med sweor över hela
världen, kontaktade jag Kersti Winblad von
Walter.
Det är inte första gången jag mejlar eller ringer upp en helt okänd Swea.
Min son fick sommarjobb i London för länge sedan och det gällde att hitta
en bostad inom ett par dagar för en ung man som fortfarande räknades
som minderårig. Jag ringde SWEA Londons ordförande och efter ett par
dagar var den unge mannen inkvarterad hos en Swea över sommaren.
På besök i Rom och kontakt med SWEA bjöds jag med på deras
bibliotekskväll och fick flera nya vänner och en inblick i Rom-sweornas
”vardagsliv”.
Kersti skickade medlemsbladet och föreslog att jag skulle anmäla mig till
utflykten till Alaro. När det sedan körde ihop sig och bilen gick sönder för
den Swea jag skulle åka med, ställde Kersti och Jan upp direkt och tog
omvägen över Palma.Under bilfärden pratade vi hejdlöst, som sweor
brukar men när vi svängde av motorvägen mot bergen blev jag alldeles
tyst. Så vackert med olivlundar, blommande mandelträd och får betande
längs den smala vägen.
Alaro är en förtjusande lite stad med överdimensionerad kyrka och ett
litet torg med riktigt fin matmarknad.
Efter orgelkonsert i den vackra kyrkan och köp av ost och oliver, tog vi
den slingriga, enfiliga vägen uppför berget till den charmiga restaurangen
Es Verger. Det gick bara att mötas på ett par ställen, men som Jan
påpekade, idén är att alla åker upp före lunch och ner efter lunch så det
blir inga möten.
Vi var sju sweor och Jan som alla åt det långsamt och kärleksfullt
tillagade lammet som smakade himmelskt och smälte i munnen.

Aldrig hade jag hittat varken den lilla staden eller restaurangen om jag
inte varit där med SWEA.
Tänk på det, alla ni som reser runt i världen. SWEA är unikt, med sitt
stora internationella nätverk. Kontakta de lokala sweorna, även om du
aldrig träffat dem och du får nästan säkert uppleva något nytt. Du får nya
vänner, tips och goda råd och svar på många frågor.
Ulrika Wesslau
SWEA Stockholm

Hänt se’n sist
Som Ulrika berättat ovan var vi åtta personer i två
bilar som den 7 januari besökte byn Alaro. Vi
startade med ett besök i kyrkan där vi lyssnade på
en fantastisk orgelkonsert med Miguel Bennàssar.
Efter besöket i kyrkan och den lilla marknaden
med en av öns märkligaste julgranar åkte vi på
slingervägar uppför berget till Restaurang Es
Verger, där vi åt en god lunch på Mallorcas bäst ”
lagade lammrätt och avslutade med cemadilla.

Det var 3 personer som firade San Sebastian den 19 januari. Det var fler
anmälda som drog sig ur i det förfärliga vädret. Medan vi var ute duggade
det endast lite. Men det blev ingen grillning ute utan vi gick in på en
tapasrestaurang.
Den 25 januari var 29 personer och såg den trevliga
filmen Så och på jorden.
Det blir allt tydligare för både Lena och byborna att det
inte finns någon mer revolutionerande kraft än dans och
musik också lite kärlek.
Före filmen åt vi lite smått och gott från köket, goda
ostar och korvar, got om frukt och grönsaker och en stor
skål med smågodis! Och ett glas vin förstås. Åter en
trevlig filmkväll.

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

Vi får rabatt från 65 euro till 50 euro hos Patric naprapat
Vi får 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.

Det här har jag aldrig gjort – så det kan jag säkert!”
Citat från Pippi Långstrump

Långa fina svar på två frågor har kommit från Elizabeth Ekman.
När blev du SWEA och varför?
Om man flyttar till ett nytt land utan
att känna någon eller kunna språket
- då behöver man ett stöd. Det var
för mig SWEA Mallorca!
Jag tog kontakt med ordförande
som direkt önskade mig välkommen
och skickade över inbjudan till
aktiviteter och ett medlemsblad.
Snabbt hittade jag några som
spelade bridge och gillade konst. På
min första SWEA-träff blev jag presenterad för de andra som ny, precis
vad som behövdes. Snabbt insåg övriga att här fanns någon som gillar att
fixa. Jag blev kassör sedan skribent, ansvarig i stipendiekommitteen. Allt
var jättekul att få inblick i och utvecklande. Tiden går, nu är det 12 år
sedan min första SWEA-träff.
Min passion för att skriva började hos SWEA och har fortsatt till Mallorca
Nyheter. En internetportal som jag har startat tillsammans med några
vänner. Den har nyheter på svenska från Mallorca varje dag. För alla
skandinaver som är på ön eller vill vara.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
I mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat på bank, finans- och
försäkringsbolag. Min uppväxt har jag haft i Stockholm och har fortsatt
att bo där, förutom 10 år i Göteborg. När jag och min man slutade arbeta
ville vi prova att bo utanför Sveriges gränser delar av året.
Italien var första valet, för språket, maten och kulturen. Det blev
Mallorca!
Det bästa med att bo utomlands är att jag har lärt mig mycket om andra
kulturer, andra sätt att tänka. Tycker jag har blivit oräddare.
På Mallorca har mitt umgänge breddats både vad gäller ålder, utbildning
och nationalitet. Min yngsta vän är 30 år yngre och min äldsta är 20 år
äldre! En stor fördel.
Nackdelen är att många flyttar eller dör.

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.
Om vi har en föredragshållare lägger vi en extra slant och bjuder på lunch/middag.
Kassören uppskattar om du tar med jämna pengar.

Rapport från landet: 2
Vi har en underbar tur som hamnat här på Mallorca; denna underbart vackra ö.
Ibland kan vi gå på ödsliga stigar utan att se ett enda hus, bara vackra murar och
ängar som just nu är alldeles gula av blommor. Men den här dagen stötte vi på dessa
förtjusande kultingar med mamma på promenad

och lite trötta efter promenaden
Text och foto Kersti

Winblad von Walter

…men vart leder grinden?

Året som gått …
SWEA är den största idéella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och
vårt syfte är att främja det svenska sporåket samt sprida svensk kultur och tradition
2016
SWEA hade cirka 7.000 medlemmar i 72 avdelningar
SWEA valde Maria Strömme till Årets svenska Kvinna, professor i nanoteknologi
SWEAs Internationella stipendiater var:
Interkulturella stipendiet: Sara Tunlid
Litteraturstipendiet: Catia De Marco
Sigrid Paskells stipendium i scenkonterna (sång) ViktorRydén
SWEA Internationals årsmöte var i Toronto
Sverigemiddagen var i Göteborg
Årets regionmöten arrangerades av: San Diego, Denver, Virginia Beach, Lissabon, Rivieran,
Stockholm och Singapore
Den internationella styrelsen har haft möte varje månad och har i år fokuserat på strukturering,
kommunikation och sociala medier. Ordförande var Christina Hallmert, SWEA Rom och vice
ordförande Pia Wennerth, SWEA Portland och regionordförande i VEMA Christa Alfredsson,
SWEA Marbella.

2017
SWEA Internationals årsmöte hålls en 1 april 2017 i Rom
Sverigemiddagen blir den 16 juni i Helsingborg
Världsmöte och årets samtliga regionmöten arrangeras i Perth 19-22 oktober 2017

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i års-, region- och världsmöten!
Mer information om kommande möten finns på www.swea.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdagen den 1 februari klockan 19.00 Basaråterfträff i kyrkan.
Många Sweor har varit med och jobbat på basaren så ingen nätverkslunch flyttad till veckan efter.
Onsdagen den 15 februari Damlunch i kyrkan
Anmälan direkt till kyrkan.

