
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagsträff med semlor och femârsjubileum 
 
 
Hej igen alla glada Las Sveas!  Kylan har lagt sig 
och vinden mojnat och vi är inne i den korta 
februarimânaden som leder fram till vâren med 
mandelblommor i full prakt. Det är strax dags för 
ny träff med Las Sveas. Söndagen den 22 
februari ses vi kl 18.30 i Brittas lokal i Godella, 
gatuadress c/Santa Teresa, 73. En lâg grâ ”bajo” 
som ligger pâ gaveln till en rad radhus. Om du är 
ny, kolla pâ bloggen efter  
 
Det är nu hela fem âr sedan vi sâgs första gângen 
och vârt nätverk startade. Sedan dess har vi 
träffats till 39 mânadsmöten, lyssnat pâ musik, 
hört spännande föreläsningar och presentationer, 
varit ute och sprungit, power-walkat, nordic-walkat, börjat styrketräna, läst och bytt 
böcker, tittat pâ tv-serien ”Solsidan” samt hjälpts ât med praktiska och byrâkratiska 
finesser, pratat och skrattat mycket och ätit ännu mer samt fâtt mânga goda vänner.  
 
Program den 22/2:  
Den som ännu inte berättat om sig själv bör känna sig manad att göra det. Den som 
har nâgot annat nytt och nyttigt att informera om är som vanligt välkommen att göra 
 
Nina gör en matig sallad som passar bra till semlorna som Kajsa gör till kaffet. Dryck 
tar var och en med sig efter eget behag och sâ glömmer vi inte tre euros vardera till 
lokalhyra, välkomstdryck,engânsporslin, hemtrevnad  m m. Böcker att byta/ge bort 
välkomnas. 
 

!Bienvenidas a celebrar el quinto aniversario de Las Sveas! También a celebrar que el 
frío y los fuertes vientos se han ido. La primavera está a punto de estrellar con los 
almendros a lo grande. Es la hora de “semlor” como siempre en  febrero. Kajsa se 
encargará de ellos y Nina de la salada.   Väl mött! 
 

 

 

Anmäl att du kommer till lassveas@gmail.com  
Gör det nu sâ du inte glömmer bort det. Enklast genom att svara pâ detta mail. 
 
 
      

För oss svensk- spanskor  
i Valencia som gillar att 
träffas och prata spansk-
svenska om allt möjligt 

mailto:lassveas@gmail.com

