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ACEITUNA DEL AÑO

MATS BJÖRKMAN, VÅR FÖRSTA ”DIPLOMAT”

Den 14 januari fick vi äntligen träffa Mats för att överlämna Estepona Nórdicos nyinstiftade
diplom  ”Aceituna  del  Año”  till  denne  ytterst  sympatiske  och  mångsidige  journalist  på
Sydkusten som outtröttlig hjälpt oss hänga med i alla turer kring Coronans härjningar i
Spanien.

Det blev en liten informell tillställning med en matbit på La Rada.

Den sjätte vågens explosionsartade utveckling tvingades oss vara extra försiktiga. Men det
var gott  om plats även om vi  inte  höll  en och en halv meters avstånd vid  det  trevligt
uppdukade runda bord vi samlats kring.

Vi inledde sittningen med ett glas Cava och efter ett inspirerande, spirituellt och skojfriskt
men i vissa små stycken även lätt allvarsamt tal av en av våra medlemmar överlämnades
diplomet till en tillsynes lycklig och lätt rörd mottagare.

När  vi  innan jul  ringde upp Mats  Björkman blev  han verkligen glatt  överraskad.  Först
trodde han att det var någon som i vanlig ordning kom med synpunkter på något - allt
mellan himmel och jord - i Sydkusten … Men som han uttryckte det: ”det brukar ju vara jag
som ringer upp och så befann jag mig helt plötsligt själv sitta på andra sidan”. En något
ovan och helt annorlunda upplevelse.

Vi njöt av Mats sällskap och det blev många goda historier men även fördjupande samtal.
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Forts...
Forts…

Med våra telefoner fotograferade (man använder dem som bekant på detta viset numera)
och förevigade vi mötet. Några av bilderna kan du se nedan.

”Vår första diplomat”? Om du undrar hur denna göteborgsvits direkt kunde smyga sig in
redan i rubriken, ja då vill vi bara påminna om att vi i Estepona Nórdico är generösa till
naturen och att det var ett härligt nöje att överlämna vårt nyinstiftade och därmed första
diplom - Aceituna del Año - till vår stolte mottagare Mats Björkman, Sydkusten.
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