Nyhetsbrev augusti 2017

Bästa Sweor
Det är nu slutet av augusti och jag sitter på vår terrass i Stockholms skärgård och skriver detta
nyhetsbrev. Det är en vacker, varm dag med blå himmel, men det känns i luften och det syns i
naturen att hösten är i antågande. Kvällarna har blivit mörka och ganska kalla, gräset behöver inte
klippas längre för det har slutat växa. Det är vid denna tid, som jag i mitt liv före Marbella, började
känna mig vemodig. Endast julen att se fram emot och däremellan mörkt, grått och kallt.
Sedan några år tillbaka har jag liksom ni, ett hem på solkusten. Så när augusti börjar närma sig sitt
slut ser jag med glädje fram mot hösten. Vi får fortsätta att njuta av underbart väder och inte minst
av den spanska maten och kulturen som vi lärt oss att uppskatta så mycket.
Hösten innehåller fler glädjeämnen, SWEA Marbella tar fart igen och jag tror de flesta av oss ser med
förväntan fram mot att träffas igen. Programgruppen med Monica Tinggård som ansvarig, har
sammanställt ett mycket intressant och varierat program. Förutom de sedvanliga luncherna,
frukostmötena, och filmtajm har vi föredrag, utflykter mm, se bifogad bilaga och pricka för i era
kalendrar. Programmet kommer också att finnas på vår hemsida, www.marbella.swea.org
Allt som är bra kan givetvis bli bättre, likaså SWEA Marbella. Under försommaren skickade vi via mejl
en enkät för att få veta mer om vad ni tycker vi gör bra eller mindre bra. I början av september ska
styrelsen tillsammans med kommittémedlemmarna ha en träff för att gå igenom era svar och utifrån
detta så ska vi försöka göra vår avdelning ännu bättre.
Vi har fått in många svar men inte från er alla, så ta nu chansen att tycka till och fyll i enkäten. Vi
skickar i dagarna ut den igen till er som ännu inte svarat. Men det är förstås frivilligt.
Höstens första aktivitet är vår nätverkslunch 15 september kl. 14.00 på Magna Café. Jag kommer då
att ge lite SWEA information och kanske är vi så färdiga att jag också kan ge lite information om
enkätsvaren. Jag hoppas att få träffa många av er då.
Hälsningar
Eva Roman
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