
Fyrtiosjätte månadsträffen 
Hos Maria Mircheva mitt i stan 
 
 

 

Hjärtevarm och välkomnande adventsträff 
Med massor av tända ljus, röda servietter och underbart vacker rödmönstrad duk pâ 
bordet, , glögg i köket och stort leende välkomnade oss Maria Mircheva denna förste 
adventskväll 2015. Trots tjock trafik, omledda bussar och avstängda gator runt 
Ayuntamientot lyckades sammanlagt tretton Las Sveas komma till multikulturell 
svensk-spansk-bulgarisk afton. Marias man 
Vladimir deltog i välkomnandet men drog sig 
strax undan till lugnare omrâden.  I detta hem är  
man ständigt omgiven av musik; olika instrument 
och bilder av kompositörer och musiker, 
bandspelare och musikanläggningar. Lägenheten 
är stor som hela den värld den samlat minnen 
ifrân och har olika delar ât olika hâll. Raskt hade 
flera Las Sveas försvunnit och gâtt vilse, men när 
glöggdoften blev tydligare hittade i alla fall de 
flesta fram till det hemtrevliga köket.  
 

   
            Malin och Elin   Myrna och Pia                Monica och Britta     Victoria och Sara  

 
Redan där i köket kunde vi beskâda vad som skulle komma vid matbordet: Pajer av 
filodeg med spenatfyllning respektive fârost. Obs Kajsa som inte äter getost tittade 
skeptiskt pâ getostfyllningen men smakade och tog om! Vinbladsdolmar skulle det 
ocksâ blir, fantastiskt matgodis som äts inte bara i Bulgarien utan ocksâ i t ex Grekland. 
Pâ bordet väntade ocksâ mousse pâ berenjena/aubergine, bulgarisk korv, kassler, bröd, 
tomatsallad och yoghurt med vitlök särskilt gott till dolmarna. Vitlöken doftade frân alla 
skâlar och vi lät oss väl smaka. Vi som âkte buss hem mâste ha piggat upp vâr 
omgivning. 

     
Filodeg med spenatfyllning   Fullt runt och pâ bordet  Kadaif med vispad grädde 

 
Efterrätten Kadaif är en fluffig dröm av tunn, tunn och honungssötad semolaspagetti. 



Tomten kom med tavelkalendrar 
När vi stoppat i oss alldeles för mycket av allt det goda gjorde vi en liten paus och 
Tomten kom i form av Britta som generöst delade en ârskalender till var och en. Sâ har 
vi hennes vackra tavlor pâ vâra väggar under hela det kommande âret. Tack! 
 

      
Tomte-Maria och Victoria                   Nina och Sara                Lollo (Birgitta) och Monica    Sara, Musik-Maria och Malin 

 
Goda drycker sjönk i flaskor och glas allt eftersom praten och skratten steg mot taket.  
Malin Svedberg berättade om sina 78 landskamper med svenska damlandslaget i 
fotboll (maken Hasse Eskilsson har bara spelat âtta). Malin är numera bortsett frân 
kriminalpolis fotbollskommentater i svensk TV och dâ ropar vi alla i kör ”henne känner 
vi”.  Maria Möllerstedt berättade om sina mânga âr som Tomte pâ förskolan i 
Massanassa. Hon klappar snällt pâ de smâ barnen och pratar med dem pâ det där 
konstiga nordiska sprâket som riktiga tomtar pratar pâ. Succé varje âr.  
 
Vi gjorde en utvikning om läget i världen, klimathotet och flyktingströmmarna till 
Europa. Sverige har nu ca 170 000 asylsökande i landet. Spanien 13. Ja inte 13 tusen, 
utan precis 13. Av den kvot som EU räknat fram och ska fördelas mellan EU:s länder har 
Spanien hittills mottagit 13. Lika mânga som vi var runt bordet.  
 
Äntligen nytt konsulat 
Lite allvar ocksâ om Nya Svenska Konsulatet i Valencia som 
öppnat den 1 december efter ett ârs vakans. Vi välkomnar 
honorärkonsul Rafáel Ripoll Navarro, som inrättat sig pâ 
Calle Roger de Lauria, 9, 5 piso, 460 02 Valencia.  
Öppettider: mån, ons, fre kl 9.00 – 11.30 .  
E-post valencia@consuladosuecia.com 
 

 Nästa träff  blir den 24 januari 2016 pâ Café&Te Plaza 
Porta de la Mar 4. 
 

 Det drar ihop sig till jul. De som vill och kan komma ifrân: 
 Julträff med ”lunch”  pâ IKEA-restaurangen den 16 
december. Samling frân kl 14 och mat efter eget önskemâl.  
 

 Hälsningar frân lilla Iris, nu en mânad gammal.  Sover snällt och är absolut bäst, hälsar 
mamma Matilda.   

 
 
 
Vi som träffades denna gång var: Birgitta, Britta, Elin, Kajsa, Lollo, Malin, Maria Mi,  Maria Mö, Monica, 
Nina, Pia med väninnan Myrna (en kort stund), Sara,  
Birgitta skrev. Kajsa och Birgitta fotograferade. 
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