Mallorcas medlemsblad januari 2017

Vi alla önskar
er alla en

GOD JUL och
ETT RIKTIGT
GOTT 2017

Tomtarna i Sa Rapita får vänta länge på julgröten.

Program januari 2017
Lördagen den 7 januari klockan 11.00 bybesök i Alaro
Den 7 januari besöker vi byn Alaro (araberna kallade byn Oleron) belägen
mellan Consell och Binissalem vid foten av Sierra Tramuntana med sina
drygt 5000 invånare. Alaro har en lång historia men är väl mest känd för
att vara den första mallorkinska byn med elektricitet, vilket man fick 1901.
Vi träffas vid kyrkan i Alaro. Mellan 11.30 – 12.00 ger man i kyrkan en
orgelkonsert som är gratis, men man ser gärna en frivillig peng i bössan,
då detta är till hjälp att bekosta den nya orgeln.
Efter besöket i kyrkan och på den lilla marknaden utanför åker vi uppför
berget till Restaurang Es Verger, där vi äter en god lunch på Mallorcas
bäst lagade lammrätt. Alla välkomna. Kan du ta med någon i din bil eller
behöver skjuts säg till vid anmälan senast den 3 januari till
sweamallorca.anml@gmail.com
Onsdagen den 25 januari klockan 19.30 filmkväll i kyrkan
Vi visar filmen Så och på jorden. Lena älskar
svängig folkrock och country, men under stor
tvekan tackar hon ända ja till att ta hand om
musiken i byns folktomma kyrka. Det blir
startskottet för en kedja av händelser som väcker
upp människors lust och längtan. Samtidigt är
hennes arbetsmetoder starkt provocerande för
etablissemanget och vänner av ordning. Det blir
allt tydligare för både Lena och byborna att det
inte finns någon mer revolutionerande kraft än
dans och musik,
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. Alla välkomna.
Anmäl till kyrkan senast torsdagen den 19 januari genom att klicka på
länken https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?Id=1552875

Ordförandens ord
Hej alla Sweor.
Årets sista SWEA Mallorca blad, det känns alltid
vemodigt när något är det sista men fortsättning
följer. Julen står och klappar på dörren för att
komma in. Palma är vidunderligt vackert upplyst.
Över allt finns det julkrubbor. Allt cirkulerar kring
julen, en jul nog så annorlunda än den som var när
jag kom hit. Jag minns långa och krångliga
förklaringar varför det i lasten på planet kommit
åtta julgranar (utan import licens).Ut från
flygplatsen kom det sju och i ett hem på Mallorca skulle de nog pröva att
dekorera den, men några presenter skulle det inte bli för det var de tre
kungarnas dag som gällde. En blick tillbaka säger mig att ”vår” jul har
gjort stora framsteg. I går var det Lucia, i år på Plaza Santa Eulalia där det
var massor med människor som med spänning väntade på Lucians
ankomst, även det en sed vi exporterat hit.
En liten resumé av det gångna SWEA-året, vad SWEA behöver är fler
medlemmar och fler som ger oss i styrelsen idéer om vad vi kan göra för
er, vad ni vill se och vad ni kan bidraga med, fler unga efterlyses och till
alla som varit med under året framföra alla de tusen tack som jag oftast
bara tänker, samt önska alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR från
oss alla i styrelsen.
Massor med kramar Britt-Marie
Avdelningsordförande SWEA Mallorca

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.

Hänt se’n sist
SNIGELFARMEN SA CARAGOLA
Gillar du sniglar och vill veta lite mer om
dem?
Vi fick möjligheten att få intressant ny
kunskap från Miguel Angel Salom Luque
Som driver en snigelfarm i Binisalem på
sina föräldrars familjegård. Miguel
utbildade sig till agronom men med få
jobbmöjligheter så startade han
snigelfarmen Sa Caragola för 5 år sedan.
Snigelfarmen är en av fem på ön. De
producerar 3-3,5 ton sniglar varje år och
plockar dem i takt med efterfrågan. De säljs främst till privatpersoner och
ca 25 % till några restauranger, bland annat Toque i Terreno,Palma.
En snigel är en hen och kan välja genus
från gång till annan vid parning. Hen
parar sig kind mot kind och i halsen
finns även snigelns analöppning. Det vi
ofta tror är snigelns ändtarm inne i
skalet är istället inälvorna och de kan
ibland smaka lite beskt beroende på vad
snigeln har ätit. Snigelns mat består
främst av kål som planterats i de långa
pallkragarna i växthuset där snigeln
lever. Det är ett 1500 kvadratmeter stort
växthus byggt med stålställningar och
väv som släpper genom ljus. Sniglarna
behöver mycket fukt och för att bevara
fukten i marken är den täckt av klöver.
Sniglar är nattdjur och på dagarna sover
de hängande vertikalt på plastlådor och
hängande plast”väggar” som placerats i
pallkragarna. Pallkragarnas kant har behandlats med ett medel som
sniglarna ogillar och stannar då kvar där de ska vara. Några såg vi dock på
utflykt på väggar och tak i växthuset.

De sniglar som odlas här är bover y viuda De största vi äter är cirka ett år
gamla men säljs även som yngre mindre. Sniglarna som parar sig lägger
flera hundra ägg var. Här på farmen görs det i små plastglas fyllda med
jord. Sniglarna kläcks pyttesmå med skal. Reproduktionen sker i ett
separat rum med konstant temperatur på ca 20 grader för att likna
snigelns naturliga parningstid vår och höst. Här finns även ett kuvösrum
för äggen som när de kläckts sätts ut i växthuset. En vecka gammal snigel
är bara en millimeter i storlek. Under uppväxten producerar snigeln ett
slem som den bygger skalet med så det blir större för var dag. Det ser vi
på en snigel att skalet slingrar sig kring en axel.
Efter den intressanta föreläsningen från Miguel bjuds vi in till
snigelmåltid i ett fräsch nybyggt restaurang
hus. Miguels föräldrar lagar maten och själv
serverar han oss en mängd olika rätter med
huvudingrediensen snigel. Vad sägs om
kryddig snigelpaté med kex, snigelkrocketer
med olika salsa till, sniglar stekta med chili,
vitlök och rosmarin, Aros brut med sniglar
och även kokta sniglar Mallorca stil i
buljong.
Om du mot förmodan vill ha något annat att
äta serveras också sallad och entrecote som
alternativ.
Mätta och belåtna någon timma senare
lämnar vi Sa Caragola farmen mycket nöjda
med denna trevliga och intressanta utflykt.
Stort Tack till Britt som arrangerat dagen
för oss och till alla som var med för trevligt
sällskap.
Karin Nerblad
För ditt intresse skickar jag med länkar till några artiklar om
snigelfarmen.http://www.afuegolento.com/articulos/4281/caracolada http://www.diariodemallorca.es/soci

edad-cultura/2014/11/12/auge-cria-caracoles/975998.html

Fler läsbidrag emottages tacksamt.

Den 30 november såg 20 personer filmen En underbar
jävla jul. Simon och Oscar har varit ett par i tre år. De
har 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! En underbar komedi. Före filmen
serverades under trevliga former lite smått och gott från
köket.
Den 4 december samlades en liten skara på nio
personer på Teatro Principal för att lyssna på
härlig jazz till Benjamin Hermans kvartett.
Efteråt gick sju av oss på Mallorcadelikatessen
och drack jättegott vin med ost och skinka.
Den 10 december var vi 21 personer som åt en
god jultallrik på trevliga hotell Portixol. Den
innehöll det viktigaste av julmaten och en härlig
dessert. Först samlades vi i baren för glögg och
fina pepparkakor i modern design.
Den 13 december var vi en liten grupp
Sweor som besökte några av Palmas
julkrubbor. Vi började på C/ San Jaume,
vid C&A, och vidare till La Caixa där, på
andra våningen, finns en fantastisk krubba
som är typisk mallorkinsk. Därefter till
nunneklostret las Caputxines med flera
olika krubbor av olika format. Vi fick också
höra en intressant berättelse om bl a
krubbornas tillkomst, vem som skänkt
figurerna och hur gamla de var. Sedan en
promenad på den vackert upplysta
Ramblan till Hospital Militar för att se
deras julkrubbor. Kvällen avslutades på
Plaza Sta Eulalia med Svenska Skolans
Luciatåg och kyrkans glögg, korv och försäljning av svenska
julspecialiteter.
Anita Ljung

Urklipp ur Ultima Hora den 14 december

SWEA Vema har utfärdat ett manifest som man vill att hela SWEA ska
arbeta efter. Det är undertecknat av hela VEMAs styrelse.
Lyfta fram det unika med SWEA och avdelningen.
Förmedla ut visioner och mål till alla medlemmar.
Sprid information både digitalt och via handfast information/dokument. Använd
information/marknadsföring.
Förnya – erbjud något/aktiviteter för alla (nya/nuvarande/tidigare medlemmar).
Personlig kontakt (ring)!
Ta vara på engagerade personer – uppmuntra och stötta.
Vägled och utveckla avdelningen.
Var öppen och transparent mot alla medlemmar
Lyft fram glädjen med att vara Swea.
Utöka samarbetet med andra svensk institutioner.

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

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

Händer i februari

Iban: ES17 0487 2024 80 2000005953

Återkommande aktiviteter

BIC/SWIFT: GBMNESMMXXX

Första onsdagen i månaden
nätverkslunch eller middag.

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.

Visning av galleri

Varje lördag klockan elva
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.

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. Se karta till vänster.

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.

Turen att svara på 10 frågor har kommit till rätt så nyblivna SWEAmedlemmen Birgitta Danielsson.
Hur länge och var har du bott
utomlands? Jag emigrerade till Mallorca
2013.
Vad gjorde du innan - i Sverige? Jag var
teaterregissör för amatörteater, dessförinnan
förskollärare/dramapedagog.
Vilken är den största förändringen?
Klimatet förstås.
Vilka är fördelarna med att bo
utomlands?
En ledigare livsstil som passar mig..
Har du upplevt några nackdelar och i så
fall vilka? Nej, faktiskt inte.
Hur ser din vardag ut? Upptäcker Mallorca och Palma genom
utflykter och promenader med vänner.
Vad gör du helst på din fritid? Tar del av all kultur som finns,
framförallt inom musik och show. Ma och vin är ett annat intresse.
Vad är du bäst på? Få kontakt med människor.
Och sämst? Jag jobbar på dom, att inte gå så fort fram utan att ha
tålamod.
När blev du SWEA och varför? Under 2016, nyligen, intressant
organisation med många kontaktytor.

