
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club 100-årsmöte på Malta 11 september 2021 

Malta, eller rättare sagt Republiken Malta, var målet när Club 100 höll sitt årsmöte den 11 

september 2021. Många medlemmar,14 st, och ännu fler aspiranter, 17 st, hade som vanligt 

tagit chansen att få träffa vänner och likasinnade under trevliga former. Eftersom Malta 

dessutom är ett eget land, så kunde några pricka av ett nytt land i Excel-filen.      

När Club 100:are är ute och reser så är det inte direkt som charterturister. Alla kommer till 

stället på olika sätt. En del åker naturligtvis raka vägen direkt från Sverige, medan andra 

hinner se många av Europas flygplatser på vägen dit och hem. Några tog vägen via Libyen, 

”när man ändå är i närheten”-resa, typ. En del kom en vecka innan, några stannade några 

dagar efter och vissa bara landade en dag och flög sedan vidare.                 

Visste du förresten att:  

- Maltas yta är 316 kvadratkilometer, motsvarande mindre än en fjärdedel av Ölands yta. 

- Nationalsången heter L-Innu Malti 

- Landet saknar sjöar, och har inga floder. Jordbruket är helt beroende av konstbevattning 

- För tusentals år sedan fanns dvärgelefanter på ön 

- Antalet invånare är ca 420 000 

- Huvudstaden Valetta byggdes av the Knights of St. John mellan 1571 och 1576 



- Malta är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen med över 1 200 invånare per 

kvadratkilometer. 

- Landets neutralitet var ett viktigt skäl då väst mötte öst på ett fartyg i Marsaxlokk Bay, där 

Georg W Bush och Michail Gorbatjov gjorde en överenskommelse som ledde till slutet 

på kalla kriget. 

- Malta är medlem i EU sedan 2004, Euro infördes 2008  

- Malta är Europas mittpunkt när det gäller iGaming och verksamt kring Online Casino, Större 

delen av dagens internetkasino (90%) har sin bas på Malta. 

- Malta debuterade i Eurovision Song Contest 1971 och har kommit tvåa två gånger och trea 

två gånger. 

m.m. m.m……… det finns så mycket mer att känna till om Malta. Åk dit vettja! 

 

Den stora årsmötesdagen 11 september hade de flesta hittat till ön och dagen började redan 

kl.10 med en innehållsrik vandrande sightseeing i Valetta. Den började i och för sig lite blött 

eftersom himlen öppnade sig precis när vi skulle möta vår guide vid Valetta Gate. Men snart 

sken vi alla i kapp med solen igen.  

                                           

Vi vandrade runt i staden och beundrade fantastisk arkitektur, palats, kyrkor, torg och 

restauranger. St John´s Cathedral från 1600-talet med sina målningar var imponerande. Från 

den kända utsiktspunkten Barrakka Gardens kunde vi se Grand Harbour och Three Historical 

Cities; Vittoriosa, Senglea och Cospicua.      

                   

 



                      

              

 

Efter ett mindre inköp av maltesisk öl som färdkost, klev vi ombord på bussen som tog oss till 

Maltas medeltida huvudstad Mdina, känd som ”The Silent City”. Där intogs även lite fast och 

flytande föda.  

Sista stopp på dagens utflykt var Dingli Cliffs med en vidunderlig utsikt från en höjd på 260 

meter över havet.  

     

 

Ingen rast och ingen ro. Tillbaka på Hotel Preluna var det sedan dags för allvaret, årsmöte! 

Trots pandemi, som begränsat alla, så var det ändå en imponerande verksamhetsberättelse 

som presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  



Flera nya aspiranter har också kommit till sedan sist. En medlem vågade sig också på att bli 

medlem vid årsmötet, undertecknad Berith Palmér, som besökt 111 länder hittills. Ganska 

pirrigt att träda fram och utsättas för den beryktade utfrågningen ska jag säga. Men jag 

klarade mig tack vare den kluriga sista frågan och är nu medlem nummer 87 i Club 100.     

Årsmötet avslutades med en god middag på Hotel Preluna. Vad som sedan hände det vet bara 

de som var med ……… Själv gick jag på ekumenisk gudstjänst på söndagsmorgonen efter.  

     

Tack än en gång för trevligt arrangemang! 

 

Vid pennan: Berith Palmér    

          

      

 

 

 


