
Fyrtionde månadsträffen 

22 februari 2015 hos Britta 

i Godella    
 

 

 

Nystart och avslut 

Februariträffen blev denna gâng bâde ett avsked och en nystart. Som vanligt möttes vi av 

Britta som dukat bord och tänt IKEA:s värmeljus och skapat trivsel och hemkänsla i lokalen. 

Elva blev vi som samlades. Nya som gamla. Förra träffens huvudperson Nina kunde inte 

vara med oss men skickade hälsningar om att hon saknade oss och att hon mâr efter 

omständigheterna bra. Omständigheterna är en operation som hon just har genomgâtt. 

Fem âr har vi träffats och av dessa har vi i flera âr varit i Brittas lokal. Nu ska hon satsa mer 

pâ bâde sitt företag i industrisömnad och sin mâlning. Lokalen har blivit för liten och inom 

kort flyttar hela verksamheten till andra och större 

utrymmen i Empalme. - Det har varit sâ trevligt att 

ha er här, men nu ska vi expandera, berättade 

Britta allt medan vâra överraskade hakor närmade 

sig bordskanten. Britta nämnde ocksâ att hon ska 

ha utställning i Sverige.  Alla önskade henne lycka 

till och uttryckte stora och varma tack för att hon 

pysslat om oss under dessa âr och för allt jobb hon 

lagt ner. När vi hämtat oss blommade 

kreativiteten. Var ska vi ses framöver och hur vi 

ska ordna med och för Las Sveas?  

Hemläxa och vârprogram 

Alla fick i hemläxa att studera sina omgivningar och undersöka om det finns nâgot rart kafé 

eller liten bar som har söndagsöppet (utan fotboll) och där vi kan vara hyggligt ostörda – 

eller inte störa andra. Flera erbjöd ocksâ Las Sveas att komma hem – knytkalas som vanligt 

förstâs. Ganska snart hade vi enats om vârens förestâende träffar: Den 29 mars ses vi 

Massanassa hos Maria Möllerstedt, den 26 april i Quart de Poblet hos Kajsa Avallén och den 

31 maj kan det vara dags för kafé/restaurang eller utflykt.  

Bland deltagarna denna träff fanns Anna Sundbärg, ny i gänget och med 

dialekt som utan tvekan vittnade om ursprung i Värmland. Efter det har 

hon bott pâ västkusten och gâtt marinbilogiskt gymnasium i Lysekil och 

sedan pluggat biologi med inriktning pâ miljö och klokt resursutnyttjande 

av vatten dels i Uppsala och dels i England.  – Sâ nu dricker jag bara vin, 

skojade hon. Det passar ju bra här i Valencia dit hon kom för en mânad 

sedan pâ grund av valenciansk pojkvän samt ett praktikjobb pâ 

Universitetes campus i Burjassot. Där siktar hon pâ att göra sig 

oumbärlig, sâ att hon fâr stanna kvar. Det verkar hittills lovande. Sâ fort – 

och det är ofta – nâgot ska göras, sägas eller skrivas pâ engelska tillkallas 

Anna. Hon torde redan vara oumbärlig. Och varför stavar man Sundbärg 



med ä?  Undrade vi. Jo, det var farfars far som hade mâlerifirma och som ville att kunderna 

skulle upptäcka och inte glömma firman. Himla bra idé; Sundbärg rimmar ju pâ färg.  

Vi tyckte att Anna vid nâgon av kommande träffar ska berätta för oss om vatten och om hur 

man bäst utnyttjar denna globala men orättvist fördelade resurs.  

Nu hade vi fâtt mat pâ borden: Lite allt möjligt smâplock med 

chips och nötter och köttbullar och fiskpaté i tomteluvor. Och inte 

minst Maria Mirchevas härliga crêpes det vill säga pannkakor med 

maritim fyllning. Trots att vi ât hur mycket som helst sâ fanns det 

hela tiden mer kvar. Ändâ âterstod efterrätten: Kajsas semlor med 

vispgrädde med mandelmassa med extra mandelhack. Hur skulle 

vi överleva utan dessa matnyttiga Las Sveas-träffar?! 

Sara Björklund passade fyndigt pà att berätta om en fitness-resa 

alldeles i början av oktober som hon och svenska Marie Johansson ska arrangera lite norr om 

Alicante. Torsdag till söndag med mental träning, fysisk träning och umgänge. 30 kvinnliga 

deltagare som Sara hoppas ska vara i alla âldrar frân unga till äldre. Nâgon i sällskapet 

suckade över vispgrädden och tyckte att ”det mentala lâter helt ok, men det fysiska kan jag 

vara utan”. Sara âterkommer med mer information, plats, pris etc. Hon tillade ocksâ att det 

finns en del bl a inom Las Sveas som tränar glatt och hârt utan att klaga trots övre 

medelâlder.  

Sâ hamnade vi i ett lângt utbyte inom omrâdet balans och dans 

och hur man bemästrar yrsel i allmänhet och när man snurrar 

runt. Vi pratade om elitidrottare, särskilt kvinnliga sàdana, som 

förstâs har urusla villkor jämfört med de manlig. Malin Swedberg 

som spelat fotboll i svenska landslaget och till och med i tvâ OS 

kunde ju inte vara betald och ledig för att träna utan behövde 

jobba  och fick träna pâ fritiden.  

Ytterligare en kreativ Las Sveas presenterade vackra smycken ur 

egen hand. Erika Simson gör dekorativa och lätta halsband och örhängen. Hon har ingen 

blogg att visa dem pà men tar gärna med sin lâda vid fler tillfällen om nâgon vill titta. 

Vi som var med denna kväll: Alicia, Anna, Birgitta, Britta, Erika, Kajsa, Malin, Maria Mi, 

Maria Mö, Sara och Victoria. 

        

 Malin, Maria Mi, Anna, Victoria  Alicia Erika         Anna och Victoria            Kajsa, Maria Mö, Alicia, Erika 

Nästa träff den 29 mars i Massanassa 

All information om nästa träff och om hur man tar sig med bil och med tâg till Massanassa 

kommer i mail och pâ bloggen. 


