NYHETSBREV OKTOBER 2016
Bästa Sweor,
Som sammankallande i kommunikationsgruppen brukade jag med jämna mellanrum
säga till Birgitta Hunn – är det inte dags för ett nyhetsbrev snart?
Ja, nu sitter jag med en nästan tom sida och ska formulera mitt första nyhetsbrev.
Som ni alla säkert läst eller hört har Birgitta Hunn avgått av personliga skäl. Att vara
ordförande kräver mycket tid och möda och ibland är det så att man måste prioritera,
man kan inte hinna allt. Jag och hela styrelsen vill tacka Birgitta för det fantastiska
arbete hon gjort. Med integritet, humor och ordningsamhet har hon styrt SWEAskutan genom alla slags väder på ett strålande sätt.
Tack Birgitta!
Från den 22 september är jag tillförordnad ordförande och det är en ära att få vara
det i en så fin avdelning som SWEA Marbella. Av alla drygt 70 avdelningar är vi den
tredje största med 250 medlemmar. Om jag inte hade en så duktig styrelse och så
arbetsamma kvinnor i våra kommittéer skulle jag aldrig ha vågat ta på mig detta
uppdrag.
Vi har som vanligt ett fullspäckat program i höst, besök i Ronda, vandring till Cueva
Santa, vinprovning, kastanjevandring och matlagningskurs. Jag kan inte skriva allt
här utan ni får gå in på hemsidan och läsa mer om höstens aktiviteter.
Men en av de mest spännande saker som sker i höst är förstås den stora SWEAmässan. Den 17 november på Hotel H10 Andalucía Plaza har en grupp duktiga
kvinnor planerat en fantastisk eftermiddag. Upp mot ett 60-tal utställare, alla med
svenskanknytning. Här kan vi mingla, ta ett glas vin, prova allt gott som finns att äta,
samt kanske handla något. Underhållning får vi också.
Glöm inte att bli medlem i vår slutna Facebook-grupp och att regelbundet läsa på vår
hemsida www.marbella.swea.org
Njut av hösten hälsar,
Eva Roman och styrelsen
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