Mallorcas medlemsblad maj

Program maj 2017
Tisdagen den 9 maj klockan 13.30 nätverkslunch
Den 9 maj klockan 13.30 äter vi nätverkslunch på restaurant Picco. Passeig Mallorca har det
senaste året klättrat upp som en av Palmas populäraste restauranggator. Barerna och
restaurangerna ligger tätt och de flesta är mycket bra. Bland annat ligger Palmas senaste
Michelinkrog där. Vi föreslår denna gång en relativt nyöppnad och mycket populär
restaurant som heter Picco och ligger på Passeig Mallorca nr 8. De har en stor, varierad
meny med pizza, pasta och sushi till bra priser. Ta gärna med jämna pengar.
Anmälan senast den till 5 maj till sweamallorca.anml@gmail.com

Måndagen den 15 maj klockan 9.40 utflykt till Fornalutx
Den 15 maj utflykt med Monika Söderström till Fornalutx. Vi åker Sollertåget klockan 10.10
med samling 9.40 på Sollerstationen för köp av biljetter. Vi promenerar 4 km i lätt
uppförsbacke till byn Fornalutx genom apelsinlundar. Fornalutx har fått utmärkelsen
”Pueblo historico monumental”. (världsarv). Vi äter lunch i Soller innan vi åker hem med
buss eller tåg. Alla välkomna. Anmälan senast den 10 maj till
sweamallorca.anml@gmail.com

Ordförandens ord
Hej alla SWEA medlemmar på Mallorca.
Det är april månad, det är vår, det är varmt och det är kallt. Jag
som varje dag möter de som är övertygade om att det är varmt,
undrar varför jag har kofta på mig när de går i shorts, men det är
väl vad våren står för. Vad våren också står för är att SWEA
International haft sitt årliga möte och meddelar vem som
tilldelats och utsetts till.
Årets Svenska Kvinna 2017 som är Nikoo Bazsefidpay grundare
och ordförande i tandläkare utan gränser.
Ian Giles, doktorand i Skandinaviska studier vid Universitetet i Edinburgh, tilldelas SWEA
Internationals Stipendium för sin forskning i Svenska språket, litteraturen och samhället.
Elin Markatta, samisk kulturanalytiker och renskötare, tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons
Stipendium för Interkulturella relationer.
Sist och yngst på listan är Agnes Rosendahl, 16 år och dansös vid Kungliga Balettskolan i
Stockholm, som får Sigrid Paskells Stipendium inom scenkonsterna.
Utdelningen sker under Sverigemiddagen i Helsingborg. Visst känner man sig stolt över att
vara en SWEA och bidragit till att detta kan göras, det är då man känner hur stort SWEA är.
Passar på att önska alla en fantastisk Valborgsmässoafton och glöm inte att det fanns en
epok då man stod vid brasan i nya skor och kortstrumpor med blåfrusna knän och var
jättelycklig att VÅREN var kommen.
Massor med kramar till alla.

Britt-Marie
Avdelningsordförande, SWEA Mallorca

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.

OBS! Årsavgiften för 2017 är €45 och betalas 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.
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.

Händer i juni
6 juni firar vi
Nationaldagen på
Boat House, mitt
emot Auditorium
Traditionellt
midsommarfirande
på stranden

Obs! Bindande anmälan till alla aktiviteter: sweamallorca.anml@gmail.com.
Om vi ska åka bil skriv vid anmälan om du kan ta med passagerare eller om du
behöver skjuts. Om du är passagerare betalar du €3 till chauffören. 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 de tio frågorna har nu kommit till Åsa Johannesson
Hur länge och var har du bott utomlands? Jag har bott
utomlands i snart 49 år.
Vad gjorde du innan - i Sverige? Jag studerade på
reklamskola i Sverige.
Vilken är den största förändringen? Oj, det är mycket!
Vilka är fördelarna med att bo utomlands? Jag är ju gift och har stor familj här, så det
kanske är lite annorlunda för mig. För mig är det oftast solsken så jag kan vara ute och
vandra.
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka? Faktiskt inte, förutom att jag haft min
mor och bror långt borta.

Vad gör du helst på din fritid? Jag läser en del, vandrar i bergen, går gärna på bio eller
konsert, bjuder hem vänner och jag är väldigt mycket med mina barnbarn.
Hur ser din vardag ut? Jag går upp tidigt varje morgon runt halv sju och går sedan ut och
går med mina två hundar lite drygt en halvtimme. Två av mina barnbarn bor i samma hus så
jag vinkar av dem varje dag när de åker till skolan halv nio. Lite pyssel hemma och två till tre
dagar i veckan vandrar jag i bergen. Jag är hemma vid femtiden då jag oftast ser en stund
på tv eller läser en bok innan jag gör en mindre middag. De dagar som jag inte vandrar är
det oftast vanliga ting i ett hem som bör göras, samt min trädgård och ibland går jag och
tränar. Ja, och träffar vänner över en god lunch eller middag.
Vad är du bäst på? Att tala länge i telefon.
Och sämst? Oj, svårt. Det är kanske att jag har svårt att saga nej så jag får för mycket
omkring mig.
När blev du SWEA och varför? Jag hade tur och var med och startade SWEA på Mallorca,
vilket var jätteskoj. På den tiden var de flesta Sweor gifta med spanjorer och talade mest
spanska. SWEA gjorde att jag och många med mig firade mer svenska traditioner, träffade
andra svenskor och talade mycket mer svenska, vilket jag tycker var mycket positivt och
trevligt.

Hänt se’n sist
Den 23 mars hade Palmas nya teatergrupp premiär på Resan till Fagersta av Anna
Wahlgren i svenska kyrkan. Regissör var Birgitta Danielsson och skådespelarna kom från
kyrkokören. Pjäsen var en enaktare på cirka 30 minuter och var mycket underhållande.
Kyrksalen var välfylld och efteråt serverades ost, kex, druvor och vin till mycket nöjda och
glada deltagare. Nytt tillfälle att se pjäsen blir eventuellt i oktober.
Lördagen den 25 mars var vi 17 glada Sweor inklusive några vänner som gick runt på den
årliga Art Brunchen i centrala Palma. Vi besökte cirka åtta stycken konstgallerier under
drygt två timmar. Gallerierna bjöd på något att äta och dricka och de var välbesökta. En
mycket trevlig och givande förmiddag med vackert väder. Efteråt vilade de flesta sina ben
på en trevlig servering.

Lördagen den 8 april åt 33 Sweor och
några vänner årets sedvanliga påsklunch
på Hotell Ponent Mar i Palma Nova.
Stämningen var hög redan innan
cavaglaset serverades och steg
ytterligare vid serveringen av den
utmärkta buffén. Snapsen och det
trevliga sällskapet gjorde inte saken
sämre. De många och mycket fina
vinsterna i lotteriet blev en fin
avslutning på dagen.

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.

Att åka kommunalt i Stockholm när man varit borta länge
Jag har varit på snabbesök hos min son i Kista och skulle träffa några vänner halv elva i
Solna. Då ringer en av vännerna och ber mig komma lite tidigare. En snabb titt på
reseplaneraren. Ja, jag kan åka nästan en halv timme tidigare och eftersom det är bråttom
tar jag buss till tunnelbanan. Bussen kommer efter några minuter och jag stiger på. Inga
pengar på kortet! Småspringande tar jag mig fram till tunnelbanan och får vänta en stund
på tåget och anländer till Solna Centrum. När? Jo, just halv elva. Man ska kunna se när
kortet är tomt, men jag vet fortfarande inte hur.
Efter en lång dag i goda vänners sällskap med promenad i regn och god mat så åker jag
hem. Oj, vad mörkt det är! Men jag tar en av vägarna hem och frågar ett gäng
fjortonåringar om jag är på rätt väg. Jovisst, är jag det. Jag går och går och känner inte igen
mig så jag frågar en ung dam om jag är på rätt väg. Jodå, jag är till och med på rätt gata.
Man kan ta vilken som helst av två vägar till denna gata. Vid det här laget har min son
börjat undra var jag är och kommer och möter mig. Jag var nästan framme! Tryggt att veta
att jag skulle ha klarat mig fram, men också tryggt att ha en son som börjar undra.
Då kommer jag att tänka på en dag i alperna när det vad dimma och jag tog en lift upp till
en topp. När jag kommit upp stänger de liften och jag har tagit fel lift och kommit upp på
värsta toppen. Jag som fortfarande går i nybörjarskolan! Jag sätter mig på skidorna och åker
kana ner. När jag kanat ner en bit ser jag en liten kille som är på väg upp till toppen. Det är
min son som sett att mamma tagit fel lift och kämpar hela vägen upp tills vi möts.
Kersti Winblad von Walter

Fler läsbidrag emottages tacksamt.
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 mm
Vara med på Sverigeresa som går till olika delar av Sverige varje år
Utnyttja Sweas B&B
Utnyttja Sweas rabatter

Onsdagen den 17 maj klockan 13.00 är det damlunch i kyrkan. Anmälan i pärm i kyrkan eller på kyrkans
hemsida. Gå in på svenskakyrkan.se/mallorca och klicka fram till damlunch där du kan anmäla dig.

