
       
 

 

Gott nytt âr 
 

Helgerna är över och nu är det dags för jobb och vardag igen. Dags ocksâ för ny 
termin med Las Sveas. Söndagen den 25 januari ses vi igen med start kl 18.30 i Brittas 
lokal i Godella, gatuadress c/Santa Teresa, 73. En lâg grâ ”bajo” som ligger pâ gaveln 
till en radhuslänga precis pâ gränsen mellan Godella och Rocafort. Om du är ny hos 
oss; titta pâ vâr blogg http://lassveas.wordpress.com/ och leta i sökaren efter 
vägbeskrivning.  
 
Pâ bloggen finns ocksâ andra nyheter, t ex om vârt kära konsulat som nu är vakant 
och om Norges konsulat som hjälper oss med att hämta ut vissa dokument tills 
situationen i Valencia blir löst. Pâ bloggen ocksâ ett jobberbjudande frân Coop Trading 
i l´Eliana i Valencia.  
 
Om träffen den 25 januari: Birgitta och Sara B gör salt respektive sött. Om nâgon mer 
vill bidra till matbordet är det välkommet, gärna nâgon som känner att det var ett tag 
sedan senast.  Som vanligt börjar vi med en välkomstdryck och sedan har vi, ocksâ  
som vanligt, en del att prata om.  
 
Var och en tar med sig egen dryck till maten Vi glömmer inte heller tre euros för lokal 
och allt som finns där och som vi fâr använda och njuta av. Har du nâgon bok pâ 
svenska eller spanska som du vill byta bort sâ tar du den ocksâ med dig. Vi ska bara 
komma ihâg att ta med oss tillbaka de som blir över, sâ att inte Britta behöver jobba 
bland travar med vâra begagnade böcker, 
 
Anmälan till Las Sveas-träffen 
Välkommen och ta gärna med svenskintresserade och svenskpratande vänner och 
besökare. Anmäl deltagande till lassveas@gmail.com Gör det gärna redan nu sâ du 
inte glömmer bort det. Enklast är att svara pâ detta mail.  
 

 

 

Välkommen  Välkommen  Välkommen  Välkommen  Välkommen  Välkommen 
 

 
 

För oss svensk- spanskor 
och spansk-svenskor 

i Valencia som gillar att 
träffas och prata spansk-
svenska om allt möjligt 

http://lassveas.wordpress.com/
mailto:lassveas@gmail.com

