
Semelträff hemma hos Kajsa 

Denna gâng var vi hemma hos mig= Kajsa och det blev till slut vi:  Nallin-Sara-Maria-
Kajsa-Britta-Johanna-Nina-Eva-Victoria-Alicia och lilla Esmis.

  

Anmält sig hade 19st!!? Vart blev alla av? Vi hoppas att nästa gâng avokar man tidigare,
av repekt för den som anordnar träffen hemma hos sig själv. Det hjälper mycket. 
Men vi klarade oss och hade väldigt trevligt och ât mycket gott ! Alla hade med sig gott 
och mycket eftersom vi hade väntat oss lite mer flickor.  Men vi klarade det ändâ med 
att ”smaska” i oss nästan allt. Det var pastasallad, skaldjurscrepes med dill,empanada 
och piroger, carpaccio-ost och seranobricka med jordgubbar och bröd med mycket goda 
viner att hjälpa till med smälta ner allt detta goda ! 
Och sâ lärde vi oss o göra selfies! Wow va bra de blev!!

 
Och  

Och sist men inte minst fick vi bâde semlor och appfelstrudl!! Mums ! och det tyckte 
visst ocksâ vâr lilla hedersgäst  lilla hjärtat Esmis !
Vi har alltid mycket att prata o berätta om.  Maria berättade spännande historier frân sin 
uppväxt i Bulgarien och hon vill skriva en bok om allt och det vill Kajsa att hon gör! 
För hon missade mycket av det hon berättade eftersom hon inte kunde sitta still pâ sin 
plats !  

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



Vi fick ocksâ bestämt att nästa träff blir den 26 Mars , Söndag kl.18:30  inne i stan pâ 
samma plats vi var sist: Cerveceria Restaurante Canovas . Birgitta fick veta att vi är 
hjärtligt välkomna igen. Men som sagt snälla! Var seriösa med om anmälan och om ni 
sen inte kan komma, tala om i tid! För vi kan inte uppta en plats för tex.20 pers pâ en 
restaurant och sen kommer bara 10st. Vi svenskar är kända för o vara seriösa sâ det 
hoppas jag vi kan fortsätta att vara , ok? 
Sen vill jag påminna er om att vi har en grupp på facebook. Sök på ”Las Sveas 
Valencia”
Ni kan även följa oss på bloggen:  lassveas.wordpress.com

Vi skickar en pâminnelse för nästa träff! 
Njut nu av Fallas i Valencia! Håller tummarna på att det blir sol =)

Anmäl gärna att du kommer till lassveas@gmail.com. Enklast genom att svara pâ detta
mail. 
Avisar si vais a venir a este mail mismo para saber cuantos seremos +/- por si hay que
avisar y reservar  
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