Mallorcas medlemsblad oktober 2018

Rosor i oktober
Program oktober 2018
Onsdagen den 3 oktober träffas vi för nätverkslunch klockan 13.30
Vi besöker den nyöppnade restaurangen Tony Roma´s vid Porto Pi.

Tony Romas restaurang finns på många ställen i både Nord och Sydamerika,
Asien och Japan.
Dom är mest kända för sina Revbensspjäll, men det finns även mycket annat
gott på deras meny.
Anmälan senast 27 september till sweamallorca.anml@gmali.com
Värdinna Gun Thomander Mobil 620 107 130

Aktiviteter för Regionmöten VEMA och OEMA 18-21 oktober
Torsdag 18 oktober
Heldagsutflykt till Drakgrottorna, Majoricapärlor och Rafael Nadals Sportcentrum. Lunch ingår. Buss från
Hotel Morito, Cala Millor 08.15 Pris 65 euros
Välkomstmingel och buffémiddag på Hotel Morito 18.30 Pris 60 euros
Fredag 19 oktober
Heldagsutflykt till några av Mallorcas byar med besök på väveri, bodega med vinprovning och besök på
Tony Mora Boots. Lunch ingår. Buss från Hotel Morito, Cala Millor 08.30 Pris 65 euros
Kvällstur till Rancho Grande för en mallorkinsk måltid.
Buss från Hotel Morito, Cala Millor 18.30
Pris 80 euros
Om du kommer direkt till Rancho Grande 19.00, pris 60 euros
Lördag 20 oktober
Rundtur med buss i Palma och Galamiddag på Restaurang Bahia Mediterraneo.
Buss från Hotel Morito, Cala Millor 17.00
Pris 130 euros
Om du kommer direkt till Restaurang Bahia Mediterraneo 20.00, pris 110 euros
Söndag 21 oktober
Örundtur, hela dagen, till Alcudia, Pollensa, Lluch, Soller, Deya och Valdemossa.
Lunch och inträden ingår ej.
Buss från Hotel Morito, Cala Millor 09.00 Pris 65 euros
Anmälan till sweamallorca.anml@gmail.com senast fredagen den 12 oktober.
Endast för medlemmar SWEA Mallorca.
För att anmälan ska vara gällande inbetalning till:
Banco Sabadell
Kontohavare: SWEA Mallorca
Kontonummer: 0081 0652 2200 0216 1324
IBAN: ES03 0081 0652 2200 0216 1324 BIC/SWIFT: BSABESBB
OBS! Glöm inte att meddela ditt namn vid inbetalningen !

Ordförandens rader
Underbara oktober är på ingång med skönare temperaturer, mindre trafik både på marken och uppe i skyn
samt flera Sweor på ön både från Mallorca och ännu flera Sweor från Istanbul, Genève, Aten, Dubai, Los
Angeles, Dublin och många andra avdelningar. Nu fattas det inte många dagar till vår stora kongress 18 –
21 oktober där OEMAs och VEMAs regionmöten hålls i år på vår fantastiska ö! Förberedelser pågår
intensivt och vi välkomnar alla Sweor som vill hjälpa till! Vi vill visa upp hela vår underbara ö från gamla
fina traditioner till dagens moderna samhälle och allt vad som SWEA Mallorca har att erbjuda. Då behövs
många hjälpande händer och fötter. Det ska tas emot på flygplatsen, bemannas i SWEA-receptionen på
Hotel Morito, avprickas på listor i bussar, på möten samt måltider, säljas lotter, filmas, fotas, klippas och
klistras och ungefär hur mycket annat som helst!
Vi planerar även för nya aktiviteter där vi bland annat diskuterar besök på arabhästuppfödning, tillverkning
av vermouth, sop-/återvinningsstationen, nyöppnade krogar och barer, söndagsbrunch på Bahia
Mediterráneo, gourmetmiddagar och mycket annat. Lucia och julfestligheter ska också planeras och
kommer i nästa blad. Kom gärna med förslag och önskemål!
Den 12 oktober firar vi Spaniens Nationaldag/Dia de la Hispanidad! En och annan Swea kanske även firar
med en Oktober-fest!
Nu kan man bli medlem året ut för halva priset = 25 €.
Tack för denna gång!

Elisabeth Köster
Avdelningsordförande SWEA Mallorca

Är du au pair eller studerande betalar du halv avgift €25. Detta gäller även om du känner någon som vill
prova att bli SWEA så kan hon betala "prova på"-avgift €25 från första september till årets slut.
Betalning sker till SWEA Mallorca
Kontonummer: 0081 0652 2200 0216 1324
IBAN: ES03 0081 0652 2200 0216 1324
BIC/SWIFT: BSABESBB
Bank BMN Banca Mare Nostrum

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

in.

Kassören uppskattar om du tar med jämna pengar.

Sweorna har 30% rabatt på progressiva glasögon
och 10% på linser!

15% rabatt till Sweor!
reservas@hotelmorito.es

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

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.

Läsbidrag mottages tacksamt

Hänt se´n sist

26 personer återkom även i år till svenska skolan för vår årliga traditionsenliga kräftskiva. Vi startade på
terrassen med välkomstcava och mingel.
Till förrätt fick vi coca mallorquina, sallad och spansk omelett och till varmrätt våra egna inköpta
jumbokräftor tillsammans med bröd och ost.

Till dessert fick vi äppelkaka med vaniljsås. Stämningen blev hög innan vi skiljdes åt.
Foto Jan Hultgren och text Kersti Winblad von Walter

Det här har jag aldrig gjort – så det kan jag säkert!”
Citat från Pippi Långstrump

Spaning på Es Trenc
Många undrar vad som händer med vår vackra strand Es
Trenc. Den har blivit naturpark, vilket är lite högre än
skyddad strand som det var förut.
Innan dess utbröt ett krig mellan Campos och Madrid,
vilket innebar att man rev alla hyddor och inget annat
kom i stället. Inte heller blev stranden städad. Så
småningom började man städa, men inga hyddor. Alltså
inga toaletter. Det var inte kul att gå på stigen bakom.

Vi åkte på Sverigesemester och då hade man börjat bygga nya hyddor så min glädje var stor när jag kom
tillbaka och stranden var städad. Nytt torn för livräddare och två hyddor hade byggts med toaletter!
Kersti Winblad von Walter

Vad får man som medlem i SWEA?
Tidningen SWEA Forum två gånger/år.
Vara med på Sverigemiddagen med stipendieutdelning mm
Vara med på Sverigeresa som går till olika delar av Sverige varje år
Utnyttja Sweas B&B
Utnyttja Sweas rabatter

Kyrkan har café och sopplunch torsdagar klockan 14.00 till 16.00.
Onsdagen den 3 oktober klockan 13.00 damlunch.
Anmälan senast den 30 september till kyrkan. Pris 15 euro för medlemmar och 20 euro för övriga. Anmälan
i pärm i kyrkan, på mailadress mallorca@svenskakyrkan,se eller på telefon 971 73 12 41.

