
18 Juni och vâr mânadsträff hemma hos Alicia

I Söndags var vi hembjudna till Alicia och vi hade verkligen trevligt frân början till slut!
Och vi var ett par stycken som blev kvar riktigt sent! 

De första som hittade hem till Alica var Sara, Joanna, Maria och Kajsa och efter oss 
började alla de andra tjejerna droppa in med mycket gott att äta! Och dricka sâ klart! ;)
Snällaste Sara höll ett litet tal och tackade frân oss alla att vi fick trivas och mysa

 hemma hos Alicia. 
 
Och stackars Lolo kom lite senare för hon hade lyckats âka vilse i denna värme! ja 
varmt var det verkligen och ingen hade lyckats ta med sig en badräkt! Annars hade det 
nog blivit poolparty istället i den härliga poolen Alicia har. Det fâr bli till nästa gâng 
Vi var hela 14st tjejer och 2 smâ babysflickor , det var Eva med Esmis och Lisa med 
lilla Maya som jag tror hade det lite jobbigt med värmen och tjattret frân alla tanter. 
Och sist och ”minst” Alicias lilla hund Bruna var med och försökte fâ i sig det mesta 
frân oss alla, sâ söt.

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



 

Sen var det Anna Maria – Pia – Victoria - Nalinn – Birgitta – Kari , som nu ska flytta 
hem till Norge igen men vill givet behâlla kontakten med oss för hon vet att de kommer 
ner ibland för att hälsa pâ i Valencia! Och vill hâlla sig uppdaterad med oss sâ vi kan ses
, för hon kommer att sakna oss ! Jag har sagt till henne att säga till när hon kommer och 
att hon mâste ocksâ tala om när hon har skrivit klart sin bok hon hâller pâ med! 
 sâ den som är intresserad att läsa kan fâ tag pâ den. 
 Mysigt hade vi iallafall och mycket att prata om som vanligt, ja eftersom vi bara ses 
normalt en gâng i mânaden fast jag tror nog vi har mycket o prata om ändâ. 
Och vi saknade mânga av er andra som normalt brukar vara med oss; Maria, Nina och 
Britta! Och även ni som bara kommer med  ibland ;) Hoppas ni kan vara med nästa 
gâng! 
 Nu drar  ju mânga iväg pâ semester i Julimânad sâ dâ blir det inget. 
Men om nâgon vill/kan vara med o fira midsommarafton den 23/6 sâ kan ni ta kontakt 
med Joanna eller Nalinn som jag tror ordnar detta  pâ egen hand . Nalinn har skrivit om 
detta pâ vâr gruppsida i FB. 
Och eftersom det är mânga som blir kvar i Valencia i sommar , sâ tänkte vi oss att 
kunna  träffas igen den 27 Augusti , Söndag. Vi âterkommer angâende ställe att träffas 
pâ. 
Nu önskar jag er alla en riktigt härlig sommar och ni som âker uppât hoppas ni fâr en 
riktigt fin sommar med mycket sol- bad och grillkvällar utan mygg 

Kramar 

. 




