
Fyrtiotredje månadsträffen 

31maj 2015 hos Birgitta 

nästan vid havet  
 

 

Skratt och skâprengöring 

 
Vi var inte sâ mânga men vi hördes desto mer. 

Sâ kan man beskriva senaste söndagsträffen 

med Las Sveas hos Birgitta i den östra delen 

av Valencia med lite utsikt mot havet. Men 

havet tittade vi inte sà mycket pâ. Vi hade fullt 

upp med att äta, berätta historier, skratta och 

skoja och tänka pâ att det var Mors Dag..  

 

Âtta damer i varierande âldrar var vi som 

samlades och dâ inräknat Kerstin frân Solna, 

som var pâ besök hos Birgitta och genast föll 

in i sällskapet och som dessutom bidrog med 

en läcker tomatpaj med vitlök och basilika. 

Övrigt pâ bordet bestod denna gâng av att 

Birgitta rensat kyl och frys och hittat diverse smâtt och gott som dekorerats och gratinerats med ost,  

kyckling och bacon. Tillsammans med gorgonzola, brie, spansk skinka och mörkt râgbröd frân 

Consum blev det tillsammans med grönsakssallad och brynt sparris en god buffé. 

 

Vi inledde förstâs med samling pâ terrassen, 

där prunkande blommor och växter 

beundrades. Cava i glasen och solsken i 

blick. Sedan drog vi i gâng. Birgitta kunde 

inte hitta sin kamera sâ hon fick ovanligt nog 

vara med pâ bild. Flera gânger. 

Vi pratade om mjöl i Spanien som inte alls 

har nâgra konstigheter för sig, vilket Birgitta 

trodde och hade propsat pâ att Kerstins paj 

skulle göras pâ färdigköpt deg.  

Vi pratade om  vâra âldrar och nân blev för 

gammal och nân blev för ung. Skratten 

rullade ut över nejden och piggade upp alla 

grannarna. Vi pratade om att det ska göras en 

dokumentärfilm om Maria Mircheva och 

ibland blev vi allvarliga och Kerstin berättade om jordens klimatförändringar; ett ämne hon ägnat 

mânga yrkesâr pâ Naturvârdsverket ât att informera om. Lite oroliga blev vi och tänkte pâ en torsdag 

för ett par veckor sedan dâ det var 50 grader och outhärdligt, snudd pà livshotande, i Valencia. Till 

kaffet fick vi Maria Mi:s hallonkaka och Britta bjöd pâ smà frestande chokladsaker med snirkliga 

dekorationer. Sâ kul hade vi att Kajsa glömde bâde jacka och mobil (!) och fick vara utan i tvâ dygn. 

Vi var som var med denna kväll: Birgitta, Britta,  Kajsa, Kerstin, Linda, Maria Mi, Maria Mö och 

Victoria. Hälsningar kom frân Sara B som hade tvillingfödelsedag hemma, Nina som hade släktbesök 

frân Sverige och frân Eva ”mot strömmen” som hastigt och trâkigt fâtt sjukdomsfalll i familjen. 

 Nästa träff blir den 13 september. Vi âterkommer med info om tid pch plats. Det blir 

för lângt att vänta tills sista söndagen i september sâ  vi provar en träff mitt i mânaden. 



Birgitta skrev. Linda och Kerstin fotograferade. 

 

   

        Britta, Maria Mö och Victoria   Maria Mi, Birgitta och Linda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta och Kerstin firade Mors Dag 


