Mallorca
Nyhetsbrev Maj 2019

Ordförandens rader
PÅSKEN HAR FIRATS MED MÅNGA och långa processioner genom
bland annat Palma. För alla troende är det här någonting man
inte bör missa och för alla icke religiösa är det ett intressant
spektakel att beskåda.
Nu kommer sköna maj och då är det bland annat dags för
vårt stora beachparty på The Boat House. Jag hoppas innerligt att så många som möjligt kommer och förgyller kvällen. I
en härlig miljö vid vattnet och alla båtar blir det både mingel,
lite lättsam historik från SWEA Mallorcas start, god mat och
dryck samt underhållning!

antal fantastiskt trevliga och avslappnade luncher och aktiviteter. Var vi än är och hur många
vi än är har vi alltid mycket trevligt!
Skönhetskvällen den 28 april 2019 utgår tyvärr. Vi kommer
igen i höst istället.
Följetongen om min renovering går nu in – hoppas jag – i
sin slutfas! Nästan alla kartonger är uppackade och jag börjar
åtminstone få det mesta i rätt rum. Att det sedan saknas
detaljer som att handfaten ligger på golven och inte sitter fast
i någon möbel, att duschväggar saknas så att man blöter ner
mer än man vill, att den stora lampan till trapphuset hänger på
en klädställning i ett rum som saknar dörr och att en annan
takkrona ligger i en kartong som just nu fungerar som köksö
mm är bara kosmetika. Kraven för boende blir lägre och lägre.
När äntligen det mesta av stendammet hade städats bort kom
en kille från stenfirman för att fixa trappan… Hans starka sida
är vare sig att täcka eller städa. Nu har jag nytt stendamm
överallt.
Det är bara att gilla läget här i livet…

Händer i maj
40 års jubileum av SWEA
den 11 maj på Boat House
Helena Englund
Hjalmarssons föredrag
om förändringar i svenska
språket 23 maj

SOM VANLIGT HAR VI HAFT ett

Må så gott i majsolen!
Elisabeth Köster
Avdelningsordförande
SWEA Mallorca

Hänt sen sist
Besök på snigelfarmen

Händer
december
Föredrag av
Anne Reese

Traditionsenlig Påsklunch
Besök på museum i Soller

På spaning i juni
Nationaldag på
The Boat House
Midsommarfirande

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

Program maj 2019

Mallorca

SWEA firar 40-årsjubileum

SWEA 40 ÅR
Välkomna till en oförglömlig kväll
med mingel, mat & underhållning!
Vi firar med ett Beach Party på The Boat House
den 11 maj kl 18.00!
Alla SWEOR med respektive är välkomna!
PROGRAM
Välkomstdrink vit sangria
Efter minglet serveras följande meny
Patatas Bravas – Spicy potatoes Boat House Style
Crispy Chicken Fingers coated in Mallorquin almonds
with mayonnaise of caramelized onion
Homemade Boletus mushroom croquettes (V)
Tataki style roasted tuna with a rustic Mediterranean vinaigrette (V)
Jamón Serrano Bodega
Gamba al Ajillo
Mini Burger with Pulled Iberian Pork and BBQ Sauce
Chocolate coolant with Mango ice cream
1/2 flaska vin och 1/2 flaska vatten

Klädsel: Kom som ni vill men gärna något vitt
Pris för alla € 40
Anmälan senast 1 maj
sker genom att ni betalar till SWEAs bankkonto i Sabadell med nummer
ES47 0081 0652 2300 0217 2026
OBS Tänk på att ange namn!
Anmälan är bindande.
Värdinna för dagen:
Elisabeth Köster 0046 70 927 92 19
Kerstin Hillesöy Ohlsson 0034 618 547 652

Program maj 2019
Välkommen till Helena Englund
Hjalmarssons föredrag om
förändringar i svenska språket.
Vi ses den 23 maj kl 18.30
i Svenska Kyrkan
är skribent och
språkkonsult. Helena har arbetat i över 20 år med
att undervisa myndighetstjänstemän och andra
vuxna i hur man skriver modern och begriplig
svenska. Idag bor Helena på Mallorca, har skrivit flera böcker om språk och skrivande samt är
gästskribent på Mallorcanyheter. Helena gör även
tillsammans med Catharina Grundström en pod
om vardagslivet på Mallorca. Språk är det klurigaste och roligaste som finns, säger Helena.
HELENA ENGLUND HJALMARSSON

Vi avslutar med en lätt måltid.
PRIS
ANMÄLAN

8€ för SWEA-medlem/			
11€ för icke SWEA-medlem.
till sweamallorca.anml@gmail.com
SENAST DEN 17 MAJ.

Alla är välkomna!

Hänt sedan sist
Besök på Snigelfarmen
DEN 22 MARS besökte 10 glada
Sweor snigelfarmen La Caragolera i
Binissalem. Vi fick en timmes mycket
intressant föreläsning om sniglar av
Miguel Angel som är snigelexpert. Bl.a
fick vi lära oss att sniglar har tänder.
EFTER FÖRELÄSNINGEN SERVERADES en utomordentlig lunch
bestående av SNIGLAR; snigelpate,
snigelkroketter, arroz brut med sniglar,
örtstekta sniglar och sniglar på mallorkinskt sätt samt vin, vatten eller läsk.
Lunchen avslutades med ensaimada
och kaffe. En härlig lunch som tog tre
timmar.

Intressant föredrag
av Anne Resee

God nätverkslunch
på Aromata

lyssnade vi till Anne Reese
som berättade om spansk skattelagstiftning, testamente och vad som gäller för
oss svenskar. Mycket intressant.

DEN 2 APRIL SAMLADES

DEN 25 MARS

13 Sweor till en
otroligt god och mycket trevlig lunch på
den högklassiga restaurangen Aromata.

Hänt sedan sist
Lyckat besök
på museum i Soller
Sweor
Can Prunera Museu Modernista i Soller.
Här möttes vi av en klassisk jugend
arkitektur och möbler från samma tid.

DEN 11 APRIL BESÖKTE ETT GÄNG

som bildade mönster
av mattor i varje rum. Många vackra detaljer
som järnsmide, jugendlampor, slipade glasfönster och välbevarade möbler.

VACKRA KAKLADE GOLV

MAN VANDRAR IN I vardagsrum, sovrum och
bibliotek som inredda med gammal och modern konst. Det kändes som att få vara gäst
hos en välsituerad Mallorcinsk familj i början
av 1900-talet.

konst av Maimo och
Bennassar mm. Källarplanet var fyllt av vacker
PÅ VÅNING 3 KUNDE VI SE

keramik. En ljuvlig fridfull trädgård bjöd
på underbara statyer, blommor, växter
och en mäktig utsikt över Tramuntanabergen. Vi hann även med en fika på
torget i Soller. Avslutade dagen på Hotel
Gran Soller i deras prunkande trädgård,
med en härlig lunch i solen.
Ett uppskattat arrangemang och god
stämning.
Jeanette von Kustos
Konstnär/designer

Påsklunch med
26 glada påskkärringar
avnjöt den traditionella Påsklunchen på Ponent Mar
den 13 april. Först cava på terrassen och
därefter stort smörgåsbord – mycket gott
och uppskattat!
26 UPPSLUPPNA SWEOR

Lunchen avslutades som vanligt med
lotteri.

På spaning i juni 2019
Nationaldagsfirande på
The Boat House kl 17
			

VI FIRAR SVERIGES NATIONALDAG

kl 17.00 den 6 juni på The Boat House.
svenskar med eller utan familjer på
Mallorca är välkomna! Fördrink, smörgåsbord, BBQ, dessert, vin, öl och vatten, 40€
för vuxna och 12.50 för barn upp till 11 år.

ALLA

Välkomna

Midsommarfande på
Can Pastilla stranden		
MIDSOMMARFIRANDET har sina rötter i
vikingatiden, men den urgamla traditionen har ofta skiftat form. Det magiska
med den ljusa sommarnatten har dock
levt vidare.
SVENSK MIDSOMMAR FIRAS HÄR PÅ

stranden i Can Pastilla nedanför Hotel
El Cid, med sång, dans och lekar.
Egen mat och dryck medtages.
Välkomna

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.

