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Ordförandens rader
Det lackar mot jul och förberedelser för julbasarer,
julavslutningar samt jul- och Luciafirande pågår runt
om i världen! Här på Mallorca har många hotell stängt
och personalen har fått en efterlängtad och välbehövlig semester. Många hotell passar på att renovera och
några skickar även personal på utbildning.
Med öppna armar har vi tagit och tar emot flera
nya härliga medlemmar. Det känns fantastiskt och vi
tackar för det! Nu ser vi fram emot att julbelysningen snart tänds på hela ön och inte minst i Palma,
SWEAs traditionella julfirande, luciafirande i katedralen och runt om på ön och stora julbordet i Svenska
Kyrkan!
Mycket kommer att hända nästa år då SWEA fyller
40 år vilket ska firas under en och samma helg i hela
världen så var beredda på att kavla upp ärmarna och
hjälpa till! Vi kommer dessutom att öppna upp ett
par nya grupper och förstås en massa trevliga aktiviteter. Men först ska vi alla ha lite ledigt och kanske
åka hem till Sverige över helgerna för att träffa familj
och vänner förstås.
Själv hoppas jag att min lägenhetsrenovering blir
klar i december och att jag snart kan gå normalt igen!
Tack för denna gång!

Händer december

3 december Kajsa Öhlmer berättar
om sitt spännande
yrkesliv som präst.

JULMIDDAG
7 december
ses vi på
Portixol
HänderHotel
i december
Molinar

Hänt sen sist
Givande besök
på Bodegan
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Hur blir jag medlem
Hur anmäler jag mig
Hur betalar jag

Program december 2018
Julmiddag
7 december
Kl 19.30

KAJSA BERÄTTAR!
Måndagen den 3 december
klockan 18.30
Mötesplats: Svenska kyrkan, Avda.
Joan Miró 113, Palma
Kajsa Öhlmér har arbetat som präst
under många år. Fram till pensioneringen
var hon flygplatspräst på Arlanda med
många skiftande uppifter och mycket
sorg och glädje. På Arlanda sker många
vigslar i det multireligiösa kapellet. Hon
har också genomgått förkortad värnplikt, tjänstgjort som bataljonspräst i den
svenska bataljonen i Kosovo strax efter
kriget på Balkan. Kajsa har efter pensioneringen arbetat för svenska kyrkan i
utandet bl a i New York, London, Gran
Canaria och Mallorca. Hon har under
många år varit fängelsepräst och även
arbetat som fjällpräst i Tandådalen.
Missa inte detta! Kajsa har förmågan
att fånga allas uppmärksamhet.
Efteråt: Buffé med paj, sallad och ett
glas vin.
Alla är välkomna!
Pris 15 euros/person
Anmälan senast den 28 november.

Hjärtligt välkomna till SWEAS julmiddag
som äger rum fredagen den 7 december
på Hotel Portixoli Molinar kl 19.30. Vi
börjar med glöggmingel i baren, då vi också
säljer lotter a 2 euro styck. Därefter fortsätter
viin i matsalen där vi får en gedigen jultallrik
med sill, lax, Janssons frestelse, köttbullar
och skinka. Till detta 2 glas vin eller 2 öl.
Dessert samt kaffe. Den som vill ha
snaps till sillen betalar extra 2 euro.
Och ta allsångsrösten med för vi
ska förstås också sjunga!
Pris
Sweamedlem €32.-/icke Swea €35.Senaste anmälan den 1 december:
sweamallorca.anml@gmail.com
Alla är välkomna!
Värdinna Britt Thorell,
mobil nr 661 114 173

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.

Hänt sen sist
Lyckat besök på Bodegan Sau i Es Port d’Inca
SWEA BESÖKTE i mitten av november den anrika och fina gamla
bodegan Suau, som verkligen kan
rekommenderas!
EN SPÄNNANDE HISTORIA, ett
gediget hantverk och ett smakrikt
resultat.
Mycket trevlig guide visade och
berättade allt från det spanska
segelfartyget El Malloquin som under
ledning av affärsmannen Don Juan
Suau under mitten av 1800-talet
seglade över Atlanten till Cuba för att
bland annat destillera rom till dagens
fina bodega med tillverkning, lagring
och försäljning av både brandy, rom,
orange och så småningom även gin.
mycket sevärt och intressant!

COGNAC FÅR BARA
KALLAS COGNAC om den

kommer från cognacsdistriktet. Från alla andra
ställen heter drycken
brandy. Guiden var supertrevlig och kunnig. Bodegan har en fin historia och
förädlingen av denna dryck
som säljs 15, 25 eller 50 år
gammal är mycket intressant. Väl värt ett besök!

Medlemsinfo
Vad får man som medlem i SWEA?
•

•

Oss hittar ni på Facebook, Instagram och
www.mallorca@swea.org samt i 		
nättidningen SWEA Forum.			
		
Medlemsförmåner hittar ni på sidan 46		
i senaste numret.

Årsavgiften ska vara 25 € året ut.
Därefter full avgift om 50 €
Iban: ES47 0081 0652 2300 0217 2026
BIC/SWIFT: BSABESBBXXX
Bank: Banco Sabadell
Är du au pair eller studerande betalar
du halv avgift €25.

Sweorna 30% på progressiva glasögon och
10% på linser hos Optica La Ronda.

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.

