Nyhetsbrev januari 2020
Ordförandens rader
Innevarande år är snart till ända och konstateras kan att mycket har hänt. Förutom alla nätverksluncher
har vi bland annat besökt ett antal pittoreska byar, en snigelfarm, muséer, en musikstudio, en
avfallsanläggning, firandet av SWEA 40 år och en stadsvandring. Vi har haft föreläsningar om
vardagsjuridik, svenska språkets utveckling och provat på mediyoga. Till detta kommer våra årliga
programpunkter Valborgsmässoafton, påsklunch, nationaldagen, midsommarafton, kräftskiva och
julbord. Utbudet har som ni ser varit både traditionellt och varierat. Tilläggas kan att vanligtvis kommer
ca 10 % av antalet medlemmar på aktiviteterna. Vi har haft långt fler på i stort sett alla träffar och det
har varit mycket uppskattat och trevligt.
Vi har även som tidigare, donerat 1 000 € vardera till Svenska skolan och Svenska Kyrkan.
Under november månad genomfördes SWEAs Världsmöte i Dubai, staden som växer så det knakar.
Mötet var som en vitamininjektion! 299 positiva och idérika Sweor kom från hela världen. Somliga kom
för att enbart njuta och ha roligt och vi som ansvarar för avdelningarna samlades i möten för att utbyta
idéer och diskutera hur vi på bästa sätt för SWEA vidare in i nästa decennium. Världsvid vänskap, lokalt
stöd och global kompetens var i allra högsta grad närvarande dessa kreativa dagar. Dessa stora möten
– vartannat år världsmöte och vartannat år regionala möten – kan verkligen rekommenderas! De är
rena energiinjektioner. Nu tar vi nya friska tag och kom ihåg att det viktigaste är att vi har roligt
tillsammans – alltid.
Min önskan är att alla medlemmar i SWEA Mallorca engagerar sig och kommer med tips och önskemål
om aktiviteter och gärna också vad ni vill engagera er i. Kom ihåg att allt vårt arbete är ideellt – ni
behövs! 2020 ska fyllas med nya intressanta, roliga och aktuella aktiviteter med gamla och nya
medlemmar. Man har inte roligare än man gör sig…
Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt
God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År
Elisabeth Köster
Avdelningsordförande, SWEA Mallorca

Program för januari 2020
Nätverkslunch på Patron Lunares onsdag den 8 januari

Onsdagen den 8 januari kl 13.30 träffas vi för en nätverkslunch på charmiga Patron Lunares.
Menú del dia kostar 14,50 €, men man kan även beställa á la carte.
Adress: Carrer de La Fabrica 30 i Palma
Anmälan: sweamallorca.anml@gmail.com, senast den 6 januari.
Värdinna: Kerstin Hillesöy Ohlsson, tel: +34 618 547 652
Besök på Palacio de La Almudaina onsdag den 22 januari

Onsdag den 22 januari är alla välkomna att följa med på en guidad tur (på engelska) i det
vackra gamla palatset Almudaina som är uppfört i en blandning av gotisk och morisk stil.
Palatset rymmer de kungliga gemaken och ett museum. Vi samlas utanför entrén till Almudaina
kl 11, mittemot Katedralen. Kostnad för entré och guidning är 11 euro. De som är över 65 år
betalar 8 euro (id krävs).
Efter besöket kan de som önskar gå och fika eller äta lunch tillsammans.
Anmälan: sweamallorca.anml@gmail.com, senast den 17 januari.
Värdinna: Ingela Andersson Villena, tel: 0708-290 312, +34 971 915 418

På spaning för vad som händer i februari 2020
SWEAs årsmöte äger rum fredag den 7 februari.

Hänt sen senast!
Besök på CCA i Andratx

Onsdag den 27 november var vi 15 personer som besökte CCA som är ett vackert centrum för
modern konst. Vi fick en mycket intressant guidad tur, där vi bland annat såg konstverk av
svenske konstnären Joakim Eneroth. Efter besöket åt vi en god lunch på restaurang Can Paco.
Nätverkslunch på La Mémé

Tisdagen den 3 december träffades vi för den sedvanliga nätverkslunchen. Denna gång åt vi
en god meny på trevliga La Mémé på Avenidan.

Julmiddag lördag den 14 december

Lördagen den 14 december firade vi in julen med julmiddag på Hotel Portixol. Vi började med
glögg och pepparkakor i The Living room och överraskades av ett fint svenskt luciatåg.
Därefter avnjöts en god jultallrik med bland annat sill, lax, Janssons frestelse, köttbullar och
skinka med tillhörande drycker.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

