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Här är nästan hela gruppen som träffas i Acudas kulturhus och trädgârd denna vackra 
söndagskväll i september. Ett par deltagare höll pâ att ta bilder (Sara och Birgitta) och 
vâra uppvaktande uppassare (Angel, Sergio och Miguel) höll sig i köket.  Bakom den 
vackra grinden bakom oss, växte bl a paprikor och tomater som vi fick stifta bekantskap 
med vid matbordet. Grabbarna dukade och dekorerade, medan vi drack cava, cola, 
vatten och annat samt pratade. Och pratade.  
 
Efter  varje Las Sveasträff tycker vi att det här var den bästa hittills.  Lât oss fortsätta sâ! 
Temat för den här senaste var Por Amor al Arte en samlingsutställning med olika 
uttrycksformer men med gemensamma direktiv: Mâla/uttyck dig pâ papper och i 
format 50x50 cm.  Vi möttes av konst- och kulturmecenaten Miguel Piqueras som 
tidigare att antal gânger välkomnat oss till sitt hus och sin trädgârd där olika 
kulturevenemang avlöser varandra: mâleri, fotografi, dans, musik, skulptur, 
installationer och umgänge.   
 

     
Brittas tavlor             Miguel berättar                                    Tittare och lyssnare 

 
Nu fick vi en visning av den utställning som pâgâtt under sommaren och där fotografi, 
akvarell-, akryl- och oljamâlning samsas i expressionism, impressionism, klassiska och 



oklassiska verk. En kvartett verk frân varje deltagande konstnär. Fotograf Sergio Garcia 
visade och berättade om sina kvinnoporträtt, sâ som han föreställer sig att män som 
hatar kvinnor kan se pâ feminina attribut. Britta berättade poetiskt om vad som 
inspirerar henne till mâlningarna av den västerbottniska naturens fenomen. Det var för 
Britta första gângen hon mâlade pâ papper; det kostade lite slit och svordomar, men 
hon fick massor av beröm och stor puss av Miguel. Jesus Martinez bjöd pâ färggranna 
träd i figurativ impressionism, pseudonymen MAGO pâ oljor med färggranna löv, 
blommor och skog och 91-âriga Fina Fontanés pâ klassiska, valencianska gatubilder.  
Alltsammans väl inramat och presenterat i detta vackra hus med själ, gamla anor och 
egen kultur. 
 
Vâra uppassare kom därefter med dryck och tilltugg medan vi 
ägnade oss ât prat pâ olika sprâk. Denna gâng var norska väl 
företrätt av Berit och vâra nya Kari med dotter Aurora. Med 
likasâ nya Anna-Karin frân Torsby pratade vi värmländska och 
med Alicias dotter Elvira växlade vi mellan spanska och perfekt 
svenska. Skânska hördes ibland liksom göteborgska. Lite 
smâländska dök ocksâ upp men vi saknade Mauds sjungande 
finlandssvenska. Maud och Viktoria fick bâda lämna âterbud för 
sjukdom och vi hoppades pâ snabb bättring och att vi ses nästa 
gâng. Linda hälsade frân Umeâ där hon nu installerat sig.                          Sergio fotograf och 
kypare  
 
Vi noterade ledsamt att vâr förre konsul och gode vän Ramón avlidit under sommaren 
och att en minnesgudstjänst för honom äger rum den 26 september kl 20 i Iglesia del 
Partriarca i Valencia. Med anledning av detta har nuvarande konsuln Rafael haft mânga 
kontakter med oss för ett uttrycka sin egen och konsulatets medkänsla. 
 
Viktigt om arv – seminarium 25 oktober 
Seminarium om de nya europeiska lagstiftningen om arvshantering har konsul Rafael 
pâ vâr begäran  ordnat till tisdagen den 25 oktober. Den berör alla EU-medborgare som 
t ex bor i ett land och har medborgarskap i ett annat, eller alla som har dubbla 
europeiska medborgarskap. Den viktigaaste förändringen är att arvsfrâgorna hanteras 
enligt lagen i det land man är skriven, oavsett medborgarskap och om man inte i 
testamentet eller annat dokument skrivit att man vill det pâ annat sätt. Om detta fâr vi 
veta mer och ta gärna med make/sambo och europeiska bekanta som kanske inte är 
svenskar/spanjorer men som berörs av samma nya arvsregler.  Mer detaljer om var och 
när kommer in om kort.  
 
Mamma Mia i Valencia 
Lite nöje smög sig in i allvaret: Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musical Mamma 
Mia visas i Valencia pâ spanska mellan den 20 oktober och 20 november. Pâ Teatre 
Principal, C/de las Barques 15 
http://www.mammamia.es/entradas/valencia 
 
Sedan var bordet dukat och vi fick hemlagade pizzor och pajer 
och, smâ kycklingbitar samt en fluffig efterrätt pâ digestive-
botten med täcke av mingelé. Vin av olika slag och andra drycker 
för bilförare.  Vi behövde inte diska. Allt fixades av ängeln Angel.   



 
Uppifrân till vänster: 
Mimi, AnnaKarin, Aurora, Elvira, 
Alicia, Birgitta och Kajsa. 
Uppifrân till höger: 
Kari, Britta, Berit, Anna-Maria, 
Monica och Maria. 
Sara tar bilden. 
 
 

 

 
Aurora, Anna-Karin och Mimmi 
 
 

 
Sara, Kari och Britta 
 

 
Kajsa och Alicia nya fixare 
Kajsa kommer att bli ny medarbetare i Las Sveas mail- och blogggrupp, som hittills 
bestâtt av Birgitta. Kurs redan i veckan i Quart de Poblet vid Kajsas dator.  Alicia har 
ocksâ erbjudit sig och dâ tar vi en kurs till pâ spanska.  Det är bra att vi är flera som han 
hantera vâra kanaler och skicka ut mail och lägga in texter och bilder pâ bloggen.  
 
Kolla in pâ bloggen, där finns mycket om oss    lassveas.wordpress.com  
Texter och bilder med frâgor, kommentarer, utflyktstips och annan information om 
evenemang är välkomna. Skicka till lassveas@gmal.com 
 
Nästa träff 
Nästa ordinarie söndagsträff med Las Sveas blir sista söndagen i oktober. 
Den 30 oktober kl 18.30 ses vi pâ Café&Tapas vid  Plaza Puerta de la Mar 4. 
 
 
 
 
 
  
Birgitta skrev. Kajsa, Sara ch Birgitta fotograferade. 



 


