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Nyhetsbrev Juni 2019
Ordförandens rader
TACK SÅ HJÄRTLIGT TILL ALLA ER som kom och firade SWEA 40
år på The Boat House! Vilken fest det blev! Glada gäster, strålande väder,
bästa läge, mycket god mat, supertrevlig personal och en riktigt bra orkester - The Kings of Swing!
Glöm inte att kolla med elbolaget! En av gästerna berättade att hennes
son använder dem och han var mycket nöjd. Hälsa att ni kommer från
SWEA Mallorca. Hör av er om ni inte hittar information.
FESTERNA HAR AVLÖST VARANDRA under våren och försommaren med både påsklunch, Valborgsmässoafton och 40-årsjubileum. Nu
fortsätter vi med nationaldagslunch den 6 juni på The Boat House och
avslutar med midsommarfesten på stranden. Däremellan kan vi också
lyssna till Helena Englunds mycket roliga och uppskattade föredrag om
det moderna svenska språket.
SJÄLV HOPPAS JAG att min renovering snart är färdig för nu börjar
vänner och barn med familjer att boka in sig och det ska bli så roligt men
det vore ju bra om inte alla måste stå i kö i köket för att borsta tänderna!
Mina kära hantverkare får helt enkelt öka tempot. Jag anar ljuset i tunneln
men ojojoj så mycket arbete det har varit, är och kommer att vara ett bra
tag. Allt är uppackat förutom hela mitt liv i pappersformat, alla tavlor och
fotoalbum samt alla mina filmer och min musik som ska gås igenom för
att sparas, skänkas eller slängas. Kvarstår gör även att få allting på rätt
ställe men DET kommer att ta tid. Misstänker att ett av mina rum kommer
att bli ett förråd ett tag – tyvärr det rum som saknar dörr så det kommer
verkligen att synas att jag inte är klar. Letar efter en gammal smalare
dubbeldörr, gärna i jugendstil. Är det någon som vet var man kan hitta en
sådan får ni gärna tipsa! Den stora lampan i trapphuset är på plats men
duschväggarna som skulle komma förra veckan kommer den här veckan – säger de. Svårt det där med att passa tiden. Man får vänja sig för
ingenting kommer när det ska. Endera kommer det ett par dagar före eller
ett par veckor senare eller inte alls… Nu sitter jag och väntar på killen som
ska polera om trappan. Erkänner att jag är lite nervös för hur det slutar.

Händer i juni
6 juni - SVERIGES
NATIONALDAG

MIDSOMMARFIRANDE
21 juni på stranden i
Can Pastilla

Hänt sen sist
VALBORG I Sant Blai
i Campos december
Händer

SWEA 40 år på restaurang
THE BOAT HOUSE

På spaning i
september

SNART STUNDAR SOMMARLOV och vi tar ledigt för att njuta av livet,
familjen, vänner, Mallorca och allt annat som kan vara roligt och trevligt.
Vi återkommer i september med bland annat
kräftskiva den 21 september på The Boat
House som både har en svensk kock och
supertrevlig personal - passar oss som hand i
handske.
Ni tillönskas en riktigt skön sommar var ni än
befinner er!
Var snälla mot varandra, djuren och
naturen…

Medlemsinfo

Elisabeth Köster
Avdelningsordförande
SWEA Mallorca

Hur blir jag medlem
Hur anmäler jag mig
Hur betalar jag

Kräftskiva på restaurangen
The Boat House den
21 september

Program juni 2019
6 JUNI SVERIGES NATIONALDAG
SWEA ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

att fira 6 juni med lunch på restaurant
THE BOAT HOUSE kl 13.30.
Gäst denna gång är vår nya präst Carin Saracco.
Alla Sweor med medföljande är välkomna.
SWEA bjuder på en välkomstdrink och därefter
beställer och betalar var och en vad den vill
äta.

SISTA ANMÄLAN GÖRS DEN 2 JUNI

till sweamallorca.anml@gmail.com

MIDSOMMARAFTON
fredagen den 21 juni.
Klockan 19:30
på stranden
i Can Pastilla!
VÄLKOMNA ATT FIRA MIDSOMMARAFTON

stranden i Can Pastilla

på

Vi samlas klockan 19:30 för att klä
midsommarstången, så tag gärna med
lite blommor!
Klockan 20 börjar dansen, som leds av
Fredrik Thomander. Det blir även lite lekar
på stranden.
Efteråt äter man sin medhavda matsäck.
Ingen anmälan behövs och Swea Mallorca
och svenska kyrkan Mallorca hälsar alla
hjärtligt välkomna!

Hänt sedan sist
SWEA 40 ÅR
DEN 11 MAJ FIRADE VI SWEA 40 ÅR PÅ

RESTAURANG THE BOAT HOUSE vid Palmas
strandpromenad. Festen började i soligt och
härligt väder utomhus med mingel och ett
glas cava-sangria. Stämningen var på topp
när vi bänkade oss vid de vackert dukade
borden i restaurangen.

Elisabeth Köster hälsade alla välkomna och
sedan avnjöts flera olika mycket goda spanska tapas och därtill vin och vatten.
Britt-Marie Batle, som var med när SWEA
Mallorca startade, berättade om det som
hänt under våra tjugusju år.
Vid desserten kom ett swingband som underhöll oss hela kvällen. En och annan dans
blev det också.
Ett stort tack till vår hedersmedlem, Prinsessan Birgitta, som var med oss under kvällen.

MER BILDER FRÅN JUBILEET PÅ NÄSTA SIDA

MER BILDER FRÅN 40 ÅRS JUBILEEET PÅ THE BOAT HOUSE

Hänt sedan sist
Lyckat Valborgsfirande
i Campos
VI VAR MÅNGA SOM FIRADE VALBORG

Sant Blai i Campos med kyrkans kör
och brasa.

i

Det var mycket trevligt och
stämningsfullt.

På spaning i september 2019
Boka in årets kräftskivan
den 21 september
på restaurangen The
Boat House den 21 september
kl.18.00

KRÄFTSKIVA

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 51		
i senaste numret av Forum.

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.

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.

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.
Väl mött!

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.

