Mallorca
Nyhetsbrev Januari 2019

Ordförandens rader
Nytt år stundar med förväntningar
och drömmar! 2018 har varit ett
otroligt roligt år men med mycket
arbete för få personer. Konstateras kan emellertid att arbetet inför
den stora kongressen i oktober
tack och lov gav klirr i kassan. Vi
hoppas bli starkare 2019 med
nya positiva krafter som stödjer
styrelsearbetet. Mycket roligt väntar med många nya aktiviteter bland annat SWEAs 40-årsfirande över hela världen den 11 maj!
Mer information om detta kommer under våren.
Mycket uppskattat av alla var att få lyssna till ”major” och
kyrkoherde Kajsa Öhlmér som i början av december berättade
om sitt äventyrliga liv! Tyvärr kunde jag inte delta i julmiddagen
på Hotel Portixol då jag befann mig i Sverige men förstår att den
var mycket lyckad med god mat och trevlig stämning. Svenska
Skolans underbara barnkör sjöng lucia- och julsånger till allas
förtjusning och på flera språk i vår vackra och totalt fullsatta
katedral. Det var så stämningsfullt och allt avslutades med att
vi gav pengar till de hemlösa. Ironiskt nog slutade jag själv som
hemlös den natten då jag glömde min handväska i katedralen
och i den låg typ ALLT! Med hjälp av Svenska Kyrkan och Hotel
Cort fick jag i alla fall veta att min väska fanns inlåst på muséet.
Efter resultatlösa försök av såväl Policía Nacional som Policía
Local i City Hall, att få kontakt med larmföretaget som kunde
låsa upp katedralens museum slutade kvällen, innan den övergick till natt, på Hotel Cort.
Många svenskar åker till Sverige över helgerna men en hel del
gör också det motsatta och åker ner hit för att fira jul och nyår
på vår vackra ö. Det ska bli fantastiskt roligt att återse många
vänner som varit hemma i Sverige ett tag.
Nu ser vi med spänning fram emot vad 2019 har att erbjuda
och kom ihåg – man har inte roligare än man gör sig!
Önskar er alla ett Gott Slut &
ett Gott Nytt År och välkomna
till årsmötet i början av februari!
Elisabeth Köster
Avdelningsordförande
SWEA Mallorca

Händer i januari
8 januari
NÄTVERKSLUNCH!
på RESTAURANG TOQUE
15 januari
UTFLYKT TILL PETRA
25 januari
MIDDAG PÅ RESTAURANTE
LA CANTINA, PALMA

Hänt sen sist
Händer
december
SWEAS JULMIDDAG var
mycket lyckad som vanligt

Hänt sen sist

Kajsa Öhlmer berättade
om sitt spännande
yrkesliv som präst.

Medlemsinfo
Hur blir jag medlem
Hur anmäler jag mig
Hur betalar jag

Program januari 2019
Nätverkslunch!
Tisdagen den 8 januari

RESTAURANG TOQUE
klockan 13.30

En belgisk restaurang med medelhavskök.
Vi äter en tre-rätters lunch med ett glas vin eller öl,
vatten och kaffe.
Endast för SWEor.
Pris: 19 euros
Anmälan senast den 2 januari.
till sweamallorca.anml@gmail.com.
Adress: Federico García Lorca 8 (paralellgata med Joan
Miró i jämnhöjd med Mercadona Son Armadams).
Buss 3 både från Palma och Illetas.

Utflykt till Petra, en av Mallorcas många byar
Tisdagen den 15 januari klockan 09.30
I Petra föddes Fray Junípero Serra 1713. Vi besöker det enkla
huset där han föddes som numera museum. År 1749, efter
avslutade studier i filosofi och teologi, reste han till Amerika för
att missionera. Där grundade han nio missionsstationer från Baja
California upp till till San Francisco. Fray Junípero Serra avled i
Monterrey 1784 och helgonförklarades av påven Juan Pablo II
år 1988. Efter besöket i muséet går vi en guidad promenad i byn
tillsammans med Elisabeth Karlström. Vi avslutar med lunch på
Es Celler. En mallorkinsk mycket populär restaurang.
Mötesplats: Carrefours parkering, Av. General Riera 152, Palma
(via cinturas avfart mot Valldemossa). Samåkning. Vänligen meddela om du har bil och hur många du har plats för alternativt om
du behöver skjuts. Du betalar i så fall 3 euros till chauffören.
Alla är välkomna!
Pris: SWEA-medlem 13 euro/icke SWEA 16 euro.
Anmälan senast den 8 januari
till sweamallorca.anml@gmail.com.

Program januari 2019
Fredag den 25 januari

Obs! Bindande anmälan
till alla aktiviteter:
sweamallorca.anml@gmail.com.

klockan 20.00

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.

Middag på restaurante
LA CANTINA, PALMA
Vi besöker Restaurante
La Cantina, Carretera
Contramuelle Mollet i gamla
fiskehamnen, för en god och
riklig middag i lite rustik miljö.
I priset ingår kvällens meny
samt en enmansshow och vi
har också möjlighet att ta oss
en svängom på dansgolvet.
Vi träffas utanför restaurangen kl 20.00.
Pris 27 euro och alla är
välkomna!
Sista anmälningsdag den 22 januari
till 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.
Väl mött!

Värdinna Britt Thorell, mobilnr 661 114 173

På spaning februari 2019

Prova-på MediYoga
I slutet av februari:
Ett kort prova-på-pass MediYoga med
Annika Undeborn. Mer info i nästa blad.

Swea
Mallorcas
Årsmöte
I början av februari:
Swea Mallorcas Årsmöte.
Kallelse med dag, tid och plats kommer i januari.

Hänt sen sist
Miro
Den 20 november var
SWEA på en guidad visning på La Fundación Pilar
y Joan Miró. Miró som själv
beskrev sig som ”espíritu
salvaje” - vild själ.
Han föddes i Barcelona 1893 och hade starka band till naturen, poesi,
musik och arkitektur.
Han beundrade Gaudis
geometri och färger men
också de verk som förhistoriska artister lämnat.
Miró var fast förankrad till
två platser, Mont-roig och
Mallorca där han kunde
arbeta i lugn och ro nära naturen. Han gifte
sig med en mallorkinska, Pilar Juncosa.
De var under en tid bosatta i Frankrike men
flydde till Mallorca när landet occuperades
av nazisterna.
1956 flyttade paret definitivt till Mallorca
och Son Abrines där Miró hade sin studio,
formgiven av gode vännen, arkitekten
Josep Lluis Sert. Vid den tiden var Miró en
internationellt erkänd konstnär. Så småningom kunde han köpa ytterligare en fastighet
i anslutning till sitt hem där han kunde
exprimentera med större verk som skulpturer.
Lämningar av föremål och skisser på
väggarna finns kvar. Han var fullt verksam
fram till sin död 1983. För att bekosta ett
bestående minne av Miró och hans livsverk
sålde hans änka ett antal tavlor på Sotheby´s.
Arkitekten Moneo ritade byggnaden
Fundación Pilar y Joan Miró som enligt
Moneo själv har liknelser till ett kastell.
Här kan man nu beundra Mirós konst från
hans olika epoker. En intressant förmiddag
i Mirós fotspår. Tyvärr var han studio
stängd pga fuktskador.
Vi avslutade med en god lunch
på Maothai mittemot Marivent.

Hänt sen sist
Härliga Kajsa berättade om sitt liv som präst
I början av december träffades vi
i Svenska Kyrkan för att höra Kajsa
berätta om sitt omväxlande liv som
präst.
Både roliga och sorgliga episoder
som grep oss alla djupt. Hon har
bla gjort en förkortad värnplikt för
att, i två olika omgångar, tjänstgöra i
Kosovo. Detta för att försvarsmakten
ville prova hur en ”tant” skulle klara
utmaningen. Uppdraget resulterade i
att Kajsa fick titeln major!
Hon tjänstgjorde också på Arlanda, bla efter tsunamin med allt vad
det innebar.
Kvällen avslutades med god sallad, paj och vin.
Tack Kajsa

SWEAS JULMIDDAG
den 7 december

SWEAs traditionella julbord ägde också i år rum
på Hotel Portixols restaurang den sjunde december.
Vi var 23 personer som tackat ja till hotellets julmiddag. Kvällen inleddes med glögg i baren. Sedan
bjöds det på en jultallrik som innehöll allt man
förväntar sig, köttbullar, prinskorv, sill och Janssons
frestelse bland annat. Middagen avslutades med
god kladdkaka och kaffe för den som önskade det.
Och så var det SWEAs traditionella jullotteri. Högsta
vinsten var en övernattning på Hotel Morito i Cala
Millor. Och den som tog hem den var Daga Peterson. Hon hade tur att dra vinster på alla lotter hon
köpt!
En fantastisk kväll med mysigt umgänge!
Pelle Edin

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.

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

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

Årsavgiften 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.

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.

