Nyhetsbrev februari 2020
Ordförandens rader
God fortsättning alla SWEA-systrar! Jag hoppas att ni har haft trevliga helger, roliga fester
och förstås träffat vänner och familjer. Det är alltid spännande med ett nytt år och i år är
det dessutom ett nytt decennium! Vad väntar runt hörnet av nya möjligheter och
förväntningar…
SWEA Mallorca har sakta men säkert påbörjat det stora arbetet med att uppdatera vår
information i de sociala medierna. Nya texter ska skrivas, uppdateras och läggas in, även
viss äldre information ska läggas in. Strukturen ska ändras, aktuell information ska vara
lättillgänglig och gammal ska arkiveras. Det kommer att bli många förändringar men
ambitionen är att det ska bli lättare och tydligare att hitta och använda informationen. Det
ska även bli möjligt att klicka sig vidare till både Facebook och Instagram. Vår kalender på
hemsidan ska så småningom uppdateras med våra aktiviteter men tills vidare får ni
informationen här. Meningen är också att man ska kunna anmäla sig direkt via hemsidan.
Men kom ihåg - när man förändrar och uppdaterar en hemsida tar det lång tid. Är den
dessutom en stor internationell hemsida tar det ännu längre tid.
Vår kära Caj Holm har tyvärr lämnat oss. Under gudstjänsten söndagen den 19 januari i
Svenska Kyrkan, höll Kersti och Janne Winblad von Walter en kort minnesstund. Caj var
SWEA trogen under många år, senast som SWEA Art ansvarig. Vila i frid Caj.
Nu ser vi fram emot årsmötet och alla trevliga aktiviteter som kan pigga upp vardagen och
ibland även någon helgdag. Glöm inte att fylla i era almanackor med alla datum för luncher
och annat firande!

Varmt välkomna till årsmötet och glöm inte att anmäla er till både mötet och maten!
Elisabeth Köster, avdelningsordförande, SWEA Mallorca

Årsmöte SWEA Mallorca 7 februari
Vänligen se separat inbjudan. Glöm inte att anmäla er till både möte och mat!

Nätverkslunch onsdag den 12 februari
Välkommen med oss till Buscando El Norte! En annorlunda restaurang som serverar god
och smakrik mat i annorlunda tappning. Här finns något för alla smakriktningar.
Adress: Carrer Sant Miquel 77, Palma. (När Avenidan och Plaza España)
Anmälan till Anita Ljung: anitaljung42@gmail.com senast den 9 februari.
Vänligen ange namn och telefonnummer.
Värdinna: Anita Ljung. Tel 636 526 489.

Stadsvandring den 19 februari
En promenad i Palma med Monika Söderström. Vi utforskar delar av La Lonja och området
vid gatan Sant Jaume där bland annat Sveriges Konsulat ligger. Vandringen tar ca två
timmar.
Samling vid Bar Bosch, Plaça Rei Joan Carles I, Palma, kl 11.00.
Anmälan till Els-Britt Mir: elsbritt.mir@gmail.com senast den 15 februari.
Vänligen ange ditt namn och telefonnummer.
OBS! Max 12 personer!
Pris: 12 euros/SWEA, 15 euros/icke SWEA. Tacksam för jämna pengar!
Värdinna Els-Britt Mir. Tel 0046 (0) 708 459 197 eller 617 511 318.

Fettisdagen den 25 februari
Fira den med SWEA i Svenska Kyrkan!

Vi träffas kl 16.00 och njuter av kocken Johns hembakade semlor med kaffe eller valfri
dryck.
Anmälan till Els-Britt Mir: elsbritt.mir@gmail.com senast den 22 februari.
Ange ditt namn och telefonnummer.
Betalning direkt till Svenska Kyrkan.
Värdinna Els-Britt Mir. Tel 0046 (0) 708 459 197 eller 617 511 318.

Hänt sen sist
Årets första nätverkslunch gick av stapeln på Restaurang Patron Lunares den 8 januari.
Vi var tio SWEor som träffades för en glad och avslappnad stund. Maten var verkligen
supergod och som vanligt var stämningen på topp.
Vi ser redan fram emot nästa lunch!

Besök på Palacio de La Almudaina onsdag den 22 januari
Den 22 januari var vi en grupp på 15 personer som gjorde ett uppskattat besök på Palacio
de Almudaina. Vi hade en duktig och kunnig guide som visade oss runt och berättade om
Palatsets intressanta historia. Därefter var vi en liten grupp som gick vidare för en trevlig
lunch på Bar Bosch.

På spaning för en del av vad som händer under året 2020
Våra nätverksluncher är för medlemmar men till alla övriga aktiviteter är ni alltid välkomna
att ta med er gäster – män som kvinnor! Några bra datum att hålla reda på:
4 mars
14 mars
19 mars
25 mars
4 april
14 april
19 april
23 april
30 april
5 maj
6 juni
19 juni
26 sept
5 dec

Nätverkslunch
Besök i Alaró. Marknad, orgelkonsert och lunch
Besök på Borgen Bellver
Vi firar våffeldagen
Påsklunch på Ponent Mar
Nätverkslunch
Besök i Santa Maria. Marknad och lunch på Restaurang Sa Sini
Eftermiddagskaffe på Ca'n Joan De S'aigo
Valborgsmässofirande
Nätverkslunch
Nationaldagslunch
Midsommarfirande
Kräftskiva
Julbord

