Nyhetsbrev november 2019
Ordförandens rader
Hösten är här och vi njuter av allt naturen ger denna årstid! Marknaderna dignar av härliga svampar,
frukter och annat som kommer i överflöd just nu. Har just börjat byta sommarkläder mot höst- och
vinterkläder men något har hänt i garderoben… hm, har förmodligen varit för varmt och fuktigt i skåp
och lådor.
Vi hade en jättetrevlig kräftskiva med flodkräftor från Tyskland som levererades färska, dagen innan
och som tillreddes samma kväll. Till kräftorna serverades knäckebröd, Bregott och Västerbottenost.
Dessutom avnjöts både helt fantastiska pajer varav några med Västerbottenost och några med
kantareller, bacon och parmesan samt svampcroquetter. Dessert bestod av citronmaräng på botten
av små brownies. Yummie!
Under senare delen av november hålls SWEAs världsmöte i Dubai och närvaro på alla möten är
obligatorisk för alla SWEAs ordförande runt om i världen. Välkomna att delta i alla utflykter och
middagar är förstås alla SWEAs medlemmar. Det ska bli mycket intressant att få återse den både
hypermoderna och samtidigt gamla staden samt att höra från alla länders representanter vad som
händer här och där i världen. Spännande också att diskutera var SWEA står idag och vad som väntar.
Vad gäller min renovering är äntligen de sista stora bitarna slutförda. Mina ledslingor för köket och
vardagsrummet har lagts på plats diskret bakom kanaler under taket och den sista bänkskivan ligger
där den ska – hurra!!!
Gå ut och njut av den höga luften och trevlig fortsättning på hösten!
Elisabeth Köster, Avdelningsordförande, SWEA Mallorca

Program för november 2019
Nätverkslunch på restaurang Almudaina i Palma

Tisdagen den 5 november klockan 13:30 träffas vi för en nätverkslunch på 8: våningen i hotell
Almudainas restaurang som har en fantastisk utsikt. Menu del dia kostar 15 €, men man kan även
beställa A la carte. Adress: Av. De Jaume 111 i Palma.
Anmälan till sweamallorca.anml@gmail.com senast 31 oktober.Värdinna är Gun Thomander, tel: 620
107 130
Välkomna!

Besök i Botaniska trädgården i Soller

Välkomna att besöka Botaniska trädgården i Soller onsdag den 13 november. Elisabeth Karlström
kommer att ta oss runt och berätta om den vackra trädgården.
Vi samlas kl 10.00 vid Carrefour, plats C, Av General Riera 152 (via Cintura, avfart Valdemossa) och
därefter samåker vi i bilar till Soller. Meddela om du har bil och hur många du kan ta med eller om
du behöver skjuts. 3 €/person betalas till chauffören (tag med jämna pengar). Var och en betalar 8 € i
entréavgift till trädgården. Efter besöket äter vi gemensam lunch på restaurang Can Gata.
Anmälan senast den 7 november till sweamallorca.anml@gmail.com , ange namn och
telefonnummer. Värdinna är Elisabeth Karlström, tel: +46704533480
Alla är välkomna!

Stadsvandring i Palma

Välkomna att följa med på en stadsvandring i Palma onsdag den 20 november. Vi samlas kl 11.00 vid
Bar Bosch, Placa Rei Joan Carles 1. Monika Söderström guidar oss runt ett par timmar i gamla stan i
Palma. Kostnad för guidningen är 10 € (tag med jämna pengar).
Anmälan till sweamallorca.anml@gmail.com senast 15 november, ange namn och telefonnummer.
Antalet personer är begränsade till 12.
Värdinna är Gun Thomander, tel: 620 107 130
Alla är välkomna!

CCA Andratx Konstcentrum

Onsdagen den 27 november besöker vi CCA Andratx som är ett vackert centrum för modern konst
där vi erbjuds en guidad tur. Därefter äter vi lunch på restaurang Can Paco. Entré med guide kostar
10 euro. Priset för menyn på Can Paco är 14,50 euro och inkluderar ett glas vin + vatten.
Vi samlas kl 10.00 vid Carrefour, rad C, Av General Riera 152 (via Cintura, avfart Valdemossa) och
därefter samåker vi i bilar. Meddela om du har bil och hur många du kan ta med eller om du behöver
skjuts. 3 €/person betalas till chauffören (tag med jämna pengar). För påstigning i Santa Ponca vid
väderkvarnen kl 10.20.
Anmälan till sweamallorca.anml@gmail.com senast den 20 november, ange namn och
telefonnummer. Värdinna för dagen är Kerstin Hillesoy Ohlsson, tel: +34 618547652 och
Ingela Andersson Villena, tel: 0708-290312, 971915418
Alla är välkomna!

På spaning för vad som händer i december
I december kommer det att bli jullunch eller julmiddag. Vi återkommer om tid och plats.

Hänt sen senast!
Nätverkslunch på restaurang Varadero

Tisdag den 1 oktober hade vi en trevlig nätverkslunch på Restaurang Varadero med en fantastisk
utsikt över katedralen i Palma.

Besök på Musikstudio i Palma

Den 17 oktober besökte Swea med vänner Palma music studios i Palma. Fredrik Thomander visade
oss 18 personer runt i studion och berättade om byggnaden och verksamheten. Efteråt gick vi ner till
Restaurang El Puente för middag! En mycket intressant och trevlig kväll.

