
Trettioåttonda månadsträffen 

Den 30 november 2014 hos Britta 

i Godella, som vanligt     
 

 

1:e advent med julstämning  

Vi var nio glada som mötte upp denna regniga 

novemberkväll. Vi samlades och småpratade över lite 

glögg och pepparkakor, med eller utan gorgonzola ost.  

Det var Britta som hälsade välkommen och tog till orda. 

Hon ville berätta om något otäckt som dom varit med om i 

bilen. Det var ungdomar som stod uppe på en bro över 

Pista de Ademuz och kastade sten ner på bilen när dom 

kom körandes en kväll. Efter dom kom en civilklädd polis 

på motorcykel och även han fick sten kastad på sig, som 

tur var klarade sig alla denna gången oskadade dock med 

materiella skador som i detta fallet räknas som vandalism 

och därför med en ganska hög självrisk. Och detta är 

tydligen något som håller på nu runt om i Spanien, det var 

på TV från Vigo, och så hade Börje fått köra slalom under 

en bro i Madrid. Så håll koll! uppmanar Britta 

Sen blev det dags att hugga in på det lilla julbordet. Denna gång var det fullt av små 

delikatesser, både spanskt- och svensktinspirerat. Goda hemlagade köttbullar bland annat 

från Maria Mö. Alicia hade tagit hjälp av sin Ingemar för att få till ett lite svenskt stuk på 

tapasen. Och efteråt blev det ugnsbakade äpplen med vaniljvisp (Kajsa) och en glutenfri 

mjukpepparkaka (Erika). Allt var som vanligt mycket 

smakrikt och gott. 

Under tiden vi åt var det mycket prat om ditt och datt i 

en trevlig blandning av både allvar och skoj. Det 

pratades om allt från släkthistorier, vikten av att få 

veta sin egen historia eller berätta sin historia innan 

det är för sent, besök gjorda på koncentrationslägren 

vilket borde vara ett måste för alla tyckte de som varit 

där, till mat och språk t.ex. vad är skillnad mellan sill 

och strömming, vi tangerade även ämnet allergier och 

glutenintolerans samt doktorer. 

Britta delade ut en julklapp till alla närvarande, en Brittas Art kalender för 2015. Tack! 

Detta var en kort sammanfattning och Linda höll i pennan eftersom Birgitta är hemma i 

Sverige och är mormor. Grattis! 

Nästa träff  blir i senare delen av januari, antingen den 18 eller den 25. Håll utkik i mailen 

efter  utskick med inbjudan som kommer en bit in på det nya . Välkommen då! 

 



Vi önskade varandra God jul förstås. Bara Linda åker till Sverige för att fira jul av de 

närvarande som annars var Alicia, Kajsa, Maria Mö, Maria Mi, Catalina, Erika, Victoria, och 

Britta förstås- 

                  

 

 

 

 
 

God jul och Gott nytt 2015

 


