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i måste nog erkänna
att det var med viss
skräckblandad förtjusning vi båda tog på oss uppdragen som ny redaktör och ny
layoutansvarig för SWEA
Forum. Ni vet, den här känslan:
”Nämen, inte kan väl jag…”
”Inte ska väl jag…” ”Hjälp, det
här klarar jag aldrig”.
Men nu tog vi modet till oss och ”tjuren vid hornen” och framför er
ser ni det första resultatet av vårt uppdrag inom SWEA International.
De flesta av er har nog redan sett och läst våra presentationer på
SWEAs hemsida: swealand.swea.org/forum, så vi ska inte upprepa
oss alltför mycket här.
Våra vägar möttes första gången på SWEA Singapores årsmöte i
februari 2015. Vi växlade artigt några ord med varandra. Carina var
nyinflyttad och nybliven medlem. En kort tid senare möttes vi igen i
vår gemensamma mataff är. Där i mataff ären började nog vår vänskap
spira ”på riktigt”. Det visade sig att vi nästan bodde grannar, så vi
kunde till och med vinka till varandra från våra balkonger. Carina,
precis som jag, blev också nyfiken på att hjälpa till med SWEA Magazine
Singapore och på så sätt blev vi ju även arbetskollegor.
Fastän tider och geografisk plats kan förändras, består oftast vänskapen
när man har hittat sina SWEA-vänner. Nu fortsätter vi alltså vårt
tidningsarbete tillsammans, men med en vidare och större läsekrets:
ni, alla 7000+ kära Sweor runtomkring i vårt SWEA-land.

Tack för förtroendet!
Kerstin Dahl

Redaktör
Jakarta/Singapore

Carina Johansson
Layoutansvarig
Stockholm

ORDFÖRANDE
Kära Swea,
Så roligt det är att få presentera vår nya tidning med ny redaktör och ny layoutansvarig!
Två företagsamma Sweor, Kerstin Dahl och Carina Johansson, har gått in för det här uppdraget med
stort ansvar och entusiasm. Dessutom är de goda vänner sedan tidigare. Kan det bli annat än bra?
Vår medlemstidning SWEA Forum är en symbol för tradition men är allt annat än en statisk tidskrift. Här saknas inte referenser till vårt förflutna, men framförallt fokuserar vi på dagens dynamiska SWEA och våra medlemmar. Detta oavbrutna arbete med förnyelse och innovation är ett
måste, som inte bara gäller för Forum, utan innefattar allt inom SWEA.
Vi har en historia och den är vårt fundament. Aktuell på många vis än idag. Samtidigt anpassar vi
oss efter nya förutsättningar och behov, särskilt i vår kommunikation. Utmaningen med Forum
ligger i att leverera en aktuell medlemstidning parallellt med sociala media och internet. Det ena
utesluter inte det andra; tvärtom är det en vinnande kombination och bl.a. en av anledningarna till
att vi har grundat en kommunikationskommitté med målsättning att koordinera detta.
Men utan att förlora vår identitet, för där kompromissar vi inte.
Tvärtom arbetar vi i exakt motsatt riktning för att förstärka vårt varumärke och framhäva våra
syften: att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket.
På SWEA Internationals årsmöte i San Francisco i
april var denna blandning av historia och framtid ett
faktum och återspeglade den verklighet som jag vill se
i SWEA. Vår grundare Agneta Nilsson, tillsammans
med tidigare internationella ordförande och rådgivare, gick hand i hand med SWEAs nya ledarskap.
Jag gläds åt denna öppna dialog och tror att det är
just vår styrka.
Tänk så många positiva initiativ som fi nns att hitta
i SWEA! Allt från varierande programpunkter med
olika inriktningar, firande av svenska traditioner till
möjlighet att få lära sig nya saker. Genom våra lokala,
regionala och globala möten lär vi känna varandra,
får kontakter och vänner, kanske för livet. Vi delar
ett systerskap och fi nns där för varandra. Hur unikt
är inte bara detta idag?
Så var stolt och glad över SWEA och ditt medlemskap i
en organisation som berikar och tillför mycket positivt
både för dig och för andra! Var den Swea som du
själv önskar, aktiv i styrelser och kommittéer eller
medlem - som det passar dig!
Hur du än väljer så är du alltid välkommen!

Christina Hallmert,
Ordförande,
SWEA International
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ÅRETS SVENSKA KVINNA

Ulrica
Hydman
Vallien

Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna
delas sedan 1989 ut till en svensk
kvinna som på ett utmärkande sätt
representerar och lyfter fram Sverige
av idag ute i världen.
Våra SWEA-medlemmar nominerar
genom sina avdelningar och kandidaterna sammanställs av Kommittén för
Årets Svenska Kvinna.
SWEA Internationals styrelse är jury
för utmärkelsen och röstar fram årets
mottagare efter interna överläggningar
och omröstningar inom styrelsen.
Ett par veckor efter att styrelsen i år
enats om Ulrica Hydman Vallien som
Årets Svenska Kvinna 2018, mottog vi
det sorgliga beskedet att hon hastigt
avlidit.
Styrelsen fattade beslutet att ändå
dela ut utmärkelsen, postumt.
Endast nu levande kvinnor kan nomineras till utmärkelsen, och så var fallet
även i år.
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Ulrica Hydman Vallien, konstnär och internationellt
framgångsrik som glasformgivare, har postumt blivit utsedd
till Årets Svenska Kvinna 2018 av SWEA International, Inc.
Det var med stor sorg som SWEA mottog beskedet
om Ulrica Hydman Valliens bortgång den 21 mars 2018.
Hon hade några veckor tidigare utsetts till Årets Svenska
Kvinna 2018 av SWEA Internationals styrelse, tillika jury för
utmärkelsen.
Med anledning av hennes fantastiska framgångar
som så väl stämmer överens med utmärkelsens kriterier:
”Mottagarenskallvaraensvenskkvinnasompåettutmärkandesätt
representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen” har
styrelsen fattat beslut om att utdela utmärkelsen, postumt.

JURYNS MOTIVERING
Ulrica Hydman Vallien tilldelas postumt utmärkelsen Årets
Svenska Kvinna 2018 för sitt framgångsrika arbete som konstnär
och formgivare. Efter avslutad utbildning på Konstfack med inriktning på keramik och glas, har hon med sin egenartade
och unika konst gjort Sverige känt för en stor internationell
publik. Hon var en färgstark konstnär som gjorde sin konst
tillgänglig för alla, och i åtskilliga hem runt om i världen
fi nns hennes glas med bl.a. orm- och tulpanmotiv. Hennes
konst lever vidare för eftervärlden.

ÅRETS STIPENDIATER

Tove Larsson
är forskare inom engelsk språkvetenskap och tilldelas Agneta och Gunnar
Nilssons stipendium för Interkulturella
Relationer 2018. Stipendiet är på USD
10 000.
Tove Larsson disputerade i engelsk
språkvetenskap vid Uppsala universitet
i december 2016.
Hennes forskning syftar till att undersöka vad som utgör framgångsrik
interkulturell kommunikation då
personer med olika modersmål kommunicerar på engelska i internationella sammanhang. I mer detalj görs
en övergripande studie av hur studenter och experter går till väga för
att framgångsrikt positionera sig i relation till sina egna och andras ståndpunkter och resultat.

Heidi
eidi S
Synnøve Djuve

Nils Wetterholm

Vid SWEA Internationals årsmöte i
San Francisco den 21 april annonserades mottagaren för stipendiet för
forskning i svenska språket, litteraturen och samhället. Stipendiet är på
USD 10 000.
Årets mottagare heter Heidi Synnøve
Djuve och är doktorand vid University
of Aberdeen, UK. Hon får stipendiet för
sitt arbete med avhandlingen The Scandinavian Medieval Specula.

från Stockholm och aktiv inom teater
sedan barnsben, får ta emot Sigrid
Paskells stipendium i scenkonsterna
2018, inom genren teater, på USD
10 000.
Efter att ha fullbordat teaterlinjen på Stockholms Estetiska Gymnasium, sökte Nils Wetterholm till
teaterhögskolan och kom in på första
försöket. Nu slutför han sin utbildning på Teaterhögskolan i Luleå och
ämnar fortsätta att utveckla sig som
skådespelare både i Sverige och internationellt.

JURYNS MOTIVERING
JURYNS MOTIVERING
Eftersom en viktig del av kommunikationen mellan individer från olika
delar av världen sker på engelska är
det av stor vikt att dessa personer, som
ofta fi nns på olika utbildningsnivåer
och positioner i samhället, besitter
de nödvändiga verktygen som främjar, snarare än hindrar, goda internationella relationer och minskar risken
för missförstånd. Resultatet av denna
forskning ska tillföra ny kunskap och
insikt om hur engelskundervisningen
vid universiteten skall utformas så att
den kan hjälpa personer med olika
modersmål att delta i globala sammanhang på ett förtjänstfullt sätt.
Tove Larsson avser att genomföra
forskningen vid Centre for English Corpus Linguistics, Université
Catholique i Louvain, Belgien.

Heidi Synnøve Djuves projekt tar ett
komparativt grepp på skandinavisk
politisk litteratur då hon avser att
jämföra två s.k. furstespeglar, d.v.s.
rådgivningsböcker för unga furstar,
från medeltiden: den norska Konungs skuggsjá från 1200-talet och
den svenska Konungastyrelsen från
1300-talet, som bara existerar i ett enda
exemplar. Hon har också för avsikt att
översätta Konungastyrelsen till moderna språk för att göra den mer tillgänglig
för forskning. Heidi Synnøve Djuves
avhandling kommer att öka våra kunskaper om det förmoderna Skandinaviska
språket, kulturen och de förändringar i
politisk ideologi som texterna vittnar om.
Vi ser fram emot att lyssna på
hennes presentation och lära oss mer
på Sverigemiddagen i Västerås den
3 augusti.

JURYNS MOTIVERING
Nils Wetterholm har under sin studietid vid Teaterhögskolan i Luleå
visat prov på stort engagemang och
framåtanda i sin utveckling som
skådespelare. Han är en lyssnande
ensemblemedlem och en kreativ
kraft i de konstnärliga sammanhang
där han medverkar. Nils har en spännande scenisk fantasi och ett personligt uttryck som ger honom alla
förutsättningar att fortsätta utveckla
sitt eget unika konstnärskap. Alla de
egenskaper som juryn uppskattar.
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SVENSKA NYHETER & NOTISER
Nu får du släppa taget om ”nallen” när
du sätter dig bakom ratten. Är du under
18 år får du inte längre sola på solarium.
Dessa och flera nya lagar gäller i Sverige
från 2018. Vi har listat ett litet urval nedan.

Visste du också att Regeringen har återinfört
skyldigheten att mönstra och genomföra
grundutbildning med värnplikt?
Det innebär att efter att man har lämnat uppgifter till
mönstringsunderlaget kan man bli kallad till mönstring.
Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017, och
skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller
från 1 januari 2018.
Vad gäller då för svenskar bosatta utomlands?

Dubbelt medborgarskap och nyblivna svenskar.
Är du medborgare i två eller flera länder innebär det att du har
rättigheter och skyldigheter i de länderna. Om du är medborgare
i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta myndigheterna
i ditt andra hemland eller landets ambassad i Sverige för att få
reda på vad som gäller där.

Totalförsvarsplikten och mönstringsunderlaget
F OTO: PIX A BAY

Förbud för bilförare att tala i telefon
med mobilen i handen.
Från februari 2018.
Åldersgräns på 18 år införs för att
sola på solarium. Från september
2018.
Rektorer ska besluta om partier
ska bjudas in till skolor. Urval ska
ske på objektiv grund, till exempel
partier i riksdag eller kommunfullmäktige.
Att sprida privata bilder i syfte att
allvarligt skada annan person blir
straffbart.
Krav på ökad tillgänglighet för
funktionshindrade hos bland annat
frisörer och restauranger. Från maj
2018.
Kommunernas socialnämnder
får ansvar för att motverka
spelmissbruk.
Att till ett barn föreslå träff i
sexuellt syfte blir straffbart oavsett
om mötet ägt rum.

Ovanstående är urval från SVT Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-lagarnasom-borjar-galla-2018-1
Källor: Riksdagen, regeringen, tullverket

Är du svensk medborgare, bosatt utomlands men folkbokförd i
Sverige, kommer du att få brevet med inloggningsuppgifter till
mönstringsunderlaget. Brevet skickar vi till din folkbokföringsadress. Du har då en skyldighet att svara på frågorna eftersom
vi inte vet att du är bosatt utomlands.
Är du svensk medborgare, bosatt utomlands och inte folkbokförd i
Sverige behöver du inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget.
Man behöver inte avbryta sina gymnasiestudier. Om man
studerar på gymnasiet och blir uttagen till militär grundutbildning med plikt kommer utbildningen att starta efter
gymnasieexamen.
Under totalförsvarsplikt är utbildningen mellan fyra och elva
månader beroende på vilken inriktning man skall utbildas
inom.
Källa: Rekryteringsmyndigheten http://www.rekryteringsmyndigheten.se/

Riksdagsvalet 2018
Som svensk tror vi det inte undgår någon när det är dags för
val till riksdag, kommun - och landstingsfullmäktige i vårt
kära fosterland. Men vi kanske bör påminna ändå.
Den 9 september är det dags att gå till valurnorna i Sverige.
Du som befi nner dig utomlands när det är val kan rösta från
utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad
eller ett konsulat.
Läs mer på https://www.val.se/

Vilka ämnen kommer att vara viktigast i valrörelsen?
Flyktingfrågan är högst upp på agendan i dagsläget. Migration,
integration och det mångkulturella samhället är termer som vi
dagligen möts av i media och i partipolitiska uttalanden.
Skolpolitiken är alltid en viktig fråga och kommer att vara det
även detta val. Miljöfrågor har länge varit högt upp på den
politiska listan, men har hamnat i kölvattnet av flyktingfrågan
det senaste året. Politiska utspel rörande vård och omsorg har
tappat värde på den politiska spelplanen. Säkerhetspolitiken
kommer att bli en viktig fråga under kommande valrörelse,
dels landets försvarsinriktning där medlemskap i NATO är en
stor fråga och dels inrikessäkerheten med ett ökat terrorhot.
Källa: http://www.riksdagsval2018.se/

8

SWEA TAR PULSEN PÅ

Kate Novak
Washington, D.C. USA
En av Kate Novaks söner sa en gång:
”My mom is a Force of Nature”. En naturkraft. Ja,
det är rätt beskrivning av Kate, denna inspirerande
Swea som gör stora svenska avtryck i USAs
huvudstad Washington DC. Kates glittrande ögon,
livslust och energi fyller och lyfter alla rum. Om du
följer svenska nyhetssändningar, under amerikanska
val, så kanske du har sett henne som en av
expertkommentatorerna.

Kate Novak
framför House
of Sweden, som
även inrymmer
Sveriges
Ambassad i
Washington DC,
USA

TEXT OCH FOTO: PIA HELENSDOTTER, WASHINGTON D.C.

Hur hamnade du i USA?
-Jag träffade mitt livs stora kärlek Alan i Stockholm som
nittonåring. Vi har nu varit gifta i 56 år. Vi flyttade så småningom
till Washington DC när Alan började arbeta för familjen Kennedy.
Jag utbildade mig till inredningsdesigner och våra tvillingpojkar
växte upp här.

Hur länge har du känt SWEAs grundare Agneta Nilsson?
-Vi var klasskamrater från första förberedande och tog studenten
tillsammans i Franska Skolan i Stockholm. Hon har alltid varit
inspirerande och rolig att umgås med. Jag är full av beundran och
tacksam över att hon skapade detta fantastiska globala svenska
nätverk.

Berätta om din kärlek till film?
-Det började med att jag var barnskådespelare och spelade bland
annat Lilla Lotta i Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin.
Senare spelade jag Berit som barn i Ingmar Bergmans film
Hamnstad. Min pappa satte stopp för detta, då han sa att barnskådespelare inte blir lyckliga som vuxna. En av mina söner jobbar
idag som manusläsare i Hollywood, så filmintresset har gått i arv.

Fastighetsverk, mot att de skulle bygga Sveriges Ambassad på
platsen. De byggde House of Sweden, som idag är ett välkänt
landmärke i huvudstaden. Alan utnämndes till Riddare av Kungliga
Nordstjärneorden för detta.

Vad betyder SWEA för dig och varför ska man vara med i
SWEA?
Vi människor dras till varandra genom vår gemenskap vad gäller
språk och kultur, var vi än är i världen. SWEAs betydelse handlar
om att hålla en levande kontakt till Sverige. SWEA blir en del av
ens familj.

Nu har du hållit i ordförandeklubban igen under de senaste
två åren. Hur var det att komma tillbaka till styrelsearbetet?
Jag har alltid känt ett ansvar när jag är medlem i en organisation. Att
jag ska bidra och dra mitt strå till stacken. I en frivilligorganisation
behöver alla bjuda på sig själv och uppmuntra andra att göra detsamma. En av mina idéer när jag återvände som ordförande, var att
skapa och fördjupa kontakten oss emellan. Jag startade bland annat
SWEA Walks - promenadträffar där familj, vänner och hundar
är välkomna. Samt SWEA Talks - när någon av våra spännande
medlemmar delar med sig av sitt liv och sin kunskap!

Hur startades SWEA i Washington DC?
-Ungefär samtidigt som Agneta startade SWEA i Kalifornien,
började svenskor både i New York och Washington DC att
träffas under organiserade former. Här på östkusten kallade vi oss
för SVEA. Vi i Washington anslöt oss tjugo år senare till SWEA
International med sitt globala nätverk.

Vad är du mest stolt över?
-Vårt svenska bibliotek, som idag är ett av de största i USA. Vi gör
ibland program runt besökande författare som skänker signerade
exempel av sina böcker. Senaste tillskottet är från författarparet
Lars Kepler. Även Leif Mannerström och Britt-Marie Mattssons
prisbelönta bok ”Matens Makt” hittas i biblioteket. Innan internet
var ju lyckan total att få tag på svenska tidningar och böcker!
-Jag är också stolt över att jag inspirerade min man Alan att
sälja en av Washingtons mest eftertraktade landytor till Statens

Vi i SWEA Washington DC har ju förmånen att bo nära Sveriges
Ambassad och har tillgång till mycket spännande som erbjuds i
form av svensk kultur.

Hur ser du på SWEAs framtid?
-SWEA utvecklar sig konstant, det hittas på nya sätt att samarbeta.
SWEA Professional är ett fantastiskt exempel på detta och helt i
tiden.

Vad vill du säga till alla Sweor runtom i världen?
-Vi är alla ambassadörer för vårt land, fortsätt att hålla dig
uppdaterad om Sverige. Var också nyfiken på det land du lever
i och bidra som medlem till din SWEA avdelning. Medlem är
att vara MED.
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Sakura
KÖRSBÄRSBLOMNING MED
MYCKET SYMBOLIK

När man tänker på Japan är körsbärsträd
(sakura) bland det första man ser framför sig och
det är inte så konstigt. Från slutet av mars till början
av april fylls parker med miljontals besökare som
festar med picknick under sakura. Men - det hela
började med plommon!
TEXT OCH FOTO: LOUISE GUNNESTRAND, TOKYO

I

nflytanden från Kina hade fått aristokratin på 700-talet
att börja ha kalas under de vackra, mörkrosa, blommande
plommonträden. Problemet var att plommonblomningen
börjar redan i januari och resultatet blev svinkalla fester. Istället
började man älska de vackra körsbärsträden som blommar i början
av april då temperaturen är betydligt behagligare.
Att sitta och njuta under de vackra körsbärsträden medan man
åt och drack (Hanami) var länge en aktivitet som bara de allra
rikaste kunde ägna sig åt. Det skulle dröja fram till Edoperioden
(1603 - 1868) innan företeelsen spred sig till vanligt folk.
Tidigare växte träden på de vackra bergssluttningarna utanför
städerna men nu började man plantera träd vid tempel, parker
och allmänna platser dit alla var välkomna.
Blomman symboliserar vårens antågande, livets förgänglighet
och skönheten i livet. Körsbärsblommorna slår alla ut samtidigt
och blommar intensivt under en till två veckor innan bladen
singlar ner till marken som ett sorgset snöfall.
Samurajers liv har liknats vid sakura - födda att leva ett kort
storartat liv och dö ung.
De fallande blombladen symboliserar den återfödda själen av
krigare som gett sitt liv för Japan. Även poeter, konstnärer och
kompositörer har fått inspiration av körsbärsblommor.
Idag fi ras fortfarande vårens ankomst med Hanami, en högtid
då man tittar på körsbärsträden tillsammans med sin familj, sina
vänner och kollegor och har picknick samtidigt. Parkerna fylls av
festande människor. Vi brukar fira med min mans arbetskollegor.
Då får de som är yngst på företaget åka och reservera plats redan
klockan 01.00 natten innan festen!
Självklart ordnar även SWEA flera aktiviteter då vi besöker en
vacker park, har familjepicknick eller går till ett tempel med
många blommande träd.

10

Anna Lindberg Larsson, Lisa Orstadius, Lilian Nordlund, Louise Gunnestrand
FOTO: MICHAELA BONDESSON

SAKURA I KORTHET
Japans nationalblomma.
Över 1 miljon träd och
600 olika sorter.
Prydnadsträd utan ätbara bär.
Blommar i januari i
syd och i maj i norr.

ANNIKA KÅSERAR

Sommartider, hej!
K ÅSÖR: ANNIK A L JUNGVALL, BEJING

S

ommartider, hej, hej! Sommartider, hej! Visst är det nåt
på gång? Efter en på många håll lång vinter, är sommaren i
år om möjligt än mer efterlängtad. Bland avslutningsklädda
barn och sjungande studenter kan vi skymta den blomstertid som
nu verkar ha kommit. Hemma i vårt älskade sommarsverige.
Fägring och lust är stor. Inte bara hos liten som sedan länge
har sommarben, så fulla av spring. Utan även hos stor, vars
ben så här års är fulla av trötthet.
Trötta springer vi mot sommaren. I en tid som inte har tid att
ha tid. Trots att det är just tid man ska ha. Tid för sommaren.
Sommartid. Ledig tid. Först ska
bara försommarens måsten reas
ut. Midsummer sale. Och med
lätta väskor styr vi sedan bortåt,
som för många av oss blir hemåt.
Mot långa och sköna veckor i
Sverige. Ingen tidspress. Inga tider
att passa, utan sjunga långsamhetens
lov och bara vara. Härligt kravlöst i
sommardrömmen. I verkligheten
mer kravmärkt. För vem i hela
friden kan bara vara?

ytlig. Tvärtom. Barndomen kryper upp i knät. Vår egen, men
kanske också barnens. Sommarsverige sätter fart på slumrande
sinnen. Kaffetermosens pysande, badfi ltens fl äckar, fötterna på
bryggan, sommarsignaturen på radion, sandknastret i bullen
och dofterna. Alla väcker de minnen, från tidigare somrar
hemma i Sverige. Och det är sol, trots regntunga skyar.
För trots sin småsinthet när det gäller sol och värme, trots sin
nyckfullhet, så är hon oss så kär, moder Svea. I sin sommarskrud, kanske rent av det fi naste vi vet, det dyraste i världen.
Och det är det vi vill övertyga vår utländske man om när
regnet för tionde dagen i
rad piskar mot rutan i det
omoderna torpet djupt
inne i dalslandsskogarna,
eller få de utlandsfödda
tonåringarna, som saknar
sina kompisar och telefonens täckning, att förstå.
Att blott Sverige kebabpizza har.

Jodå, sommaren kan vara
disk, stök, tjat, packning
Sommarledighet är lite av komoch regn. Oavsett var vi
promissandets högsäsong. Det är
sommarlovar brukar den
nu familjen eller paret ska mötas
första veckan bjuda på
igen, och tillbringa så mycket tid
minst sagt omväxlande
som möjligt tillsammans.
väder. Växlande molNattugglor ska samsas med
nighet, uppsprickande,
Bohuslän är en del av Sommar-Sverige för Annika.
gökottor. Hoppa-i-lisor med
tillfällig kallfront följt av
hoppa-ur-kallar, längtan bort
värmebölja. Ibland inom
med längtan hem. Solsken ska samsas med regn. Alla ska få ta
loppet av en och samma dag. Efter någon vecka brukar emellertid
mer plats. Men ofta på mindre yta. Några av oss kanske ’’bor
eventuella stormar lägga sig och vi har blivit ganska bra på att
runt’’ hos nära och kära eller staplar familjemedlemmar i det
kompromissa. Framför allt har vi lärt oss att efter regn kommer
sedan länge urväxta fl ickrummet hemma hos föräldrarna.
solsken. För den kan också vara en fest. Sommaren. Och inte
Andra av oss i det charmiga, men så trånga sommarhuset. Med
bara det, utan även en dans på rosor. Visst?
utedass, men utan wifi, tillsammans med tre tonåringar. Jo,
kompromissandet i sig självt kan emellanåt vara nog så påfrestande.
Trots att några av er kanske fortfarande har en bit kvar innan
Året runt, och inte bara på sommaren. Men lägg då till tysk åska,
ni kan sätta de flesta måsten på offl ine, så är den här nu. Somdanskt oväder, rysk hetta och storslagna förväntningar, och även
maren. I sin fulla blom pockar den på uppmärksamhet, stressar
den tajtaste sommaralliansen kan förvandlas till ett ihållande
oss med ständigt nya uppdateringar. Den ena vackrare än den
lågtryck eller åtminstone bjuda på lokala urladdningar. Långandra. Det är nåt på gång. Ute i vår hage växer det snart blå bär.
bord släpas ut och in mellan skurarna. Meningsskiljaktigheter
Vill du mig något så träffas vi där, sjunger sommarnatten. Kom
står som spön i backen, dörrar smäller och glada miner blir
liljor och akvileja, kom rosor och salivia. Kom ljuva krusmynta,
till sura. I samma takt som SMHI byter om. Den stora gula
kom hjärtans fröjd, nynnar den så glatt. Sommaren.
solen hinner bli ett argt åskmoln innan vi ens hinner veckla ut
picknickfi lten.
Den är här nu. Avfärda den inte. Försök istället att blockera
åtminstone några tidstjuvar. Tryck inte bort den. Dröm om att dansa
Sommarvädret, detta gäckande och retsamma fenomen. Likt
slowfox genom den svenska sommarnatten. Spendera inte tiden.
en tonårsförälder aldrig tillräckligt avslappnad eller nöjd.
Slantar spenderas. Tid tillbringas. Så bringa tid till sommaren!
Pekar på solstrålarna på andra sidan viken. Gäckar med en
Den är här nu. Sommartider, hej, hej! Sommartider, hej!
diktad himlarand. Allt medan lågtrycken lurar i vassen. Visst
är den flyktig, den svenska sommaren. Men defi nitivt inte
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EN FEST I SVARTA SMAKER

HOC KE Y
PU
C HOKL A LVERDEKORER A
DMARSH
D
M A L LOW E
S

Det var Lakritsfestivalen som hålls varje år i
Stockholm som var den stora inspirationskällan till
att vi för första gången 2016 höll SWEA Bostons
egen Lakritsfest. Det blev mycket lyckat och
omtyckt så det var en självklarhet att det även
skulle vara med på programmet för 2017.
T E X T: S A N D R A S P E T Z , B O S T O N
FOTO: SANDRA SPETZ OCH EMMA HOLMQVIST

D

en 15 november samlades ett härligt gäng Sweor hemma
hos vår medlem Emma och det blev en väldigt uppskattad
och lyckad kväll även detta år. Efter att vi alla välkomnats
med ett glas bubbel var det dags att påbörja en kväll i sann
lakritsanda.
Emma lyfte denna kväll fram hur lakrits inte bara behöver
vara godis och sötsaker, utan hur det går att inkludera i matlagning
och bakning. Det bjöds på olika hemmagjorda smårätter med
lakritstema: - Fänkål och potatissoppa, Lakritsglass, Lakrits &
chokladdadelboll, Lakrits & hallonmaräng, Lakritsshot, och
Hockeypulverdekorerade chokladmarshmallows. Allt smakade
otroligt gott, men favoriterna var dadelbollarna och glassen.
Givetvis fanns det även en hel del snacks och godis – alla med
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lakrits i fokus. En nyhet för många, och som tog slut väldigt
fort, var lakritschips.
Som många vet är det svårt att få tag på bra lakrits i USA.
Emma fick därför börja planera i god tid och passade vid
Sverigebesök på att köpa med sig både godis och lakritspulver.
Det var i butiken Lakritsroten i Stockholm som hon hittade de
goda lakritschipsen.
Vi hoppas givetvis på en repris i år igen då detta verkligen
är en populär och uppskattad programpunkt, och hoppas att
vi har kunnat inspirera några fler avdelningar till liknande
evenemang.
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På bilden syns våra medlemmar (från höger) Lise Rosland (som i år är vår nya ordförande), Ida
Grundberg, Anna Hawthorne, Lena Saetre-Grant, Helena Edlund, Margaretha Lidskog, Gunvor
Lowe, värdinnan Emma Holmqvist och bakom kameran är Sandra Spetz som ansvarar för vår PR.

LAKRITSGLASS
Ingredienser:
5 dl grädde
En burk kondenserad
mjölk sötad
Lakritspulver (jag
använde ungefär
3 msk)

FÄNKÅL OCH POTATISSOPPA
4 portioner
Ingredienser:
5 potatisar
1 fänkål
1 purjolök
3 buljongtärningar
3 dl vatten
5 dl mjölk (röd helst)
3 dl grädde
salt och peppar
½ tsk timjan
½ dl mild senap
Gör så här:
Skala potatisen och skär i tärningar.
Skölj och skiva purjon samt fänkålen och
lägg allt i en kastrull stor nog för soppkok.
Fräs grönsakerna. Smula ner buljongtärningarna
Häll på vatten + gräddmjölk och lägg i
kryddorna.
Koka sakta under lock tills potatisen
mosar sig något. Smaka av med salt och
peppar, samt lite senap.
Servera soppan med hårt bröd samt en
god stark ost.

LAKRITS &
CHOKLADDADELBOLLAR
Ca. 15st
Ingredienser:
10 st dadlar (jag burkar ta
12)
2 msk kaffe
½ dl kakao
½ dl kokosolja
en nypa salt
en nypa vaniljpulver (inte
vaniljsocker)
3 dl havregryn
Gör så här:
Det är enklast är att mixa
allt i en stor matberedare.
Det fungerar med stavmixer
också men det är mer jobb.
Börja med dadlarna och
kaffet så det blir en smet.
Tillsätt sedan det andra.
Rulla i lakritsströssel.

Gör så här:
Vispa grädde och
kondenserad mjölk
i stor bunke tills det
har tjocknat. Blanda
i smaksättning en -i
mitt fall lakritspulver,
sätt på ett lock och
ställ in i frysen.

LAKRITSSHOT
Ingredienser:
1 påse Turkiskpeppar
godis (250g)
6 dl sprit
Gör så här:
Krossa en påse med
turkiskpeppar (ca
250g) häll över i en
flaska. Häll i sprit
och skaka om låt stå
i 2 dygn.
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KONCIST...

ELISABETH KÖSTER,
MALLORCA
1. Sedan våren 2017.
2. Sökte aktivt olika nätverk
för att hitta nya ingångar,
projekt, kontakter, vänner
och allt annat som gör livet
mer innehållsrikt och roligare. Spännande med något man inte provat tidigare.
3. Det finns så mycket kompetens, erfarenhet och inspiration inom så många områden och viljan att stötta andra
ideellt är underbar - framför allt i dessa tider!

Tre korta frågor till en medlem någonstans i världen.
1. Hur länge har du varit medlem i SWEA?
2. Hur kom du i kontakt med SWEA?
3. Vad är det bästa för dig med SWEA?

KATARINA ISACSSON LAUTZ,
BEVERLY HILLS/ORANGE
COUNTY
1. Sedan i oktober 1987
(flyttade permanent 29
september 1987). SWEA
Bladets redaktör 1987 1989, SWEAs styrelse 1987
- 1989
2. Genom Swedish Trade Council där jag arbetade september 1987 – september 1988 och genom min blivande man,
som träffade svenskar i Los Angeles strax före min flytt dit.
Även genom Svenska Kyrkan.
3. Traditioner, språket och gemenskap bland landsmaninnor.

ANNA LINDBERG,
TOKYO
1. Jag har varit medlem
sedan jag flyttade till Tokyo,
dvs. augusti förra året
(2017).
2. Jag har känt till SWEA sedan jag bodde i Seoul för 10
år sedan. På den tiden hade jag små barn och aktiviteterna
där och då inom SWEA passade inte mig. Nu hörde jag från
min “företrädare” i Tokyo att SWEA Japan var väldigt aktiva
och ett roligt och driftigt gäng. Det var en självklarhet att gå
med från första början!
3. Efter en första coffee morning hade både jag och mina
barn ett nätverk av svenskar med en enorm kunskap om
Tokyo och livet i Japan. Att ta pick och pack och flytta iväg
från Sverige på ett antal år var pirrigt på flera sätt - inte
minst för hur barnen skulle trivas. Evigt tacksam för det
varma bemötandet och den trygghet som SWEA innebar för
mig och min familj som nyinflyttade i en stad som Tokyo!
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SOFIA SOLFORS,
LUGANO

ERIKA TIEFENSEE,
GÖTEBORG

1. Sedan juni 2005 då jag
gick med i SWEA Vancouver.

1. Sedan 2008.

2. Första gången när jag
pluggade i Boston och hade
hemlängtan på julen. Då
följde jag med en svensk
kompis till julmarknaden och jag fick hjälpa till att göra
räkmackor. Det var underbart och precis den Sverige-dos
jag behövde. Jag grät floder när luciatåget kom...

2. Minns inte exakt men
tror jag träffade någon tjej
i Dublin som pratade om
julmarknaden.
3. Det internationella systerskapet, var du än hamnar i
världen så har du chansen att snabbt komma in i en gemenskap och dessutom få praktiska råd på plats.

3. Alla spännande kvinnor man träffar och alla kompisar
man får runtom i världen. Jag är väldigt stolt över att tillhöra
en sådan fantastisk förening med ett så otroligt bra syfte
och härlig gemenskap.
BELLA COVIC,
BEIJING
1. Sedan i september 2017
LINDA SAHLIN MCCONNELL,
DUBLIN
1. Sedan 2002.
2. Jag kände till SWEA
genom en kollega och hade
varit på SWEAs julmarknad
i Dublin ett par gånger. När
jag fick mitt första barn
saknade jag kontakten med Sverige och andra svenska kvinnor. Jag sökte upp SWEA och gick på min första aktivitet
- en jättetrevlig bokbytarkväll hemma hos en av Sweorna.
Nu har jag varit aktiv medlem i 15 år och ordförande de två
senaste åren.
3. Tack vare SWEA har jag många fina vänner och ett stort
personligt och professionellt nätverk. Det är en fantastisk
förening på både lokal och global nivå.

2. Via en vän i New York,
som tipsade om SWEA
innan min flytt till Beijing.
Jag hörde av mig till vår
ordförande, som bokade en
lunch med mig och fick mig att känna mig välkommen från
allra första början.
3. Gemenskapen, vi finns där för varandra!

MARITA MÅRTENSSON,
FRANSKA RIVIERAN
1. Sedan 2014.
2. Via det övriga svenska
nätverket på Rivieran.
3. Har knappt tänkt efter, allt
har gått så fort. När jag fick
frågan så tyckte jag det verkade intressant och kul att pröva
på.

KRISTIN ADELGRENHACKENBROCH,
KÖLN/BONN
1. Jag har varit medlem
sedan jag kom till Köln,
Tyskland, 2001.
2. Första gången jag läste
om SWEA var när jag studerade i Sverige och skrev en uppsats om repatriation. Jag
sökte efter organisationer som stödjer hemkommande och
då stötte jag bla på SWEA.
3. Att kunna träffa och dela erfarenheter med andra svenskor / svensktalande trots att jag bor utomlands.

ANKI VEABRÅTEN,
COSTA BLANCA TORREVIEJA
1. Jag har varit medlem
sedan hösten 2014.
2. Jag kom i kontakt med
SWEA genom en kollega.
3. Det bästa med SWEA är att få träffa så många trevliga
tjejer och höra hur det kom sig att just de tog klivet ut i
världen. Att få prata svenska.
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VÄRLDSMÖTE I DUBAI
14-17 NOV 2019
Vi i SWEA Mellanöstern är stolta över
att presentera Dubai, också kallad
Framtidens Stad, som platsen för
SWEAs Världsmöte 14-17 november,
2019.
Dubai är såväl en stad som ett av de
sju emiraten som utgör landet Förenade
Arabemiraten. Här möter öst väst och
hela världens nationaliteter och kulturer
samlas och verkar sida vid sida. Dubai
är inte bara en av världens läckraste
städer, helt byggd i öknen vid Persiska
Viken, den är också mycket ren och
modern.
Det är inte mer än drygt 40 år sedan
landet bildades och vad kan då passa
bättre än att fira SWEAs 40-års jubileum
här? Själva världsmötet är förlagt till
Dubai men många av de utflykter som
kommer att erbjudas kommer att gå
till den fantastiska huvudstaden Abu
Dhabi.
SWEA Mellanöstern är en blomstrande
avdelning som idag har ca 100 medlemmar i Dubai och ett tjugotal i Abu
Dhabi. Årligen arrangerar de båda programgrupperna över 120 evenemang!
Följ med till detta spännande och varierande resmål! Såväl Dubai som Abu
Dhabi består av flera stadsdelar med
olika karaktärer och sevärdheter. Här
pratar man mycket god engelska och
känner man att arabiskan är ringrostig

FOTO: PRIVATA AV
SUSANNA CASTELLS, ABU DHABI
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kan vi lugna er med att skyltarna också
är på engelska. Samhället är multikulturellt med influenser från olika delar
av världen, inte minst från sin gamla
kolonialherre Storbritannien. Emiratet är
muslimskt och den arabiska kulturen är
ett viktigt inslag i livet för såväl inhemska medborgare och inflyttade expats,
som för besökande turister.
I november är vädret sköna 25-30
grader och här finns förutom solen vita
stränder, en fantastisk arabisk kultur,
vidsträckt ökenlandskap, världens
högsta byggnad samt en fantastisk
arkitektur.
Det finns även imponerande attraktioner,
en god infrastruktur, lyx i alla dess
former, världsklass på restauranger och
service samt allt annat du kan tänka dig.
Visste du att Förenade Arabemiraten
förra året också utsågs till världens näst
tryggaste land (förstaplatsen gick till
Finland) av World Economic Forum?
Förenade Arabemiraten har också vunnit äran att välkomna World Expo 2020
i Dubai.
Ett program kommer att presenteras
under hösten och anmäla dig kan du
göra från januari 2019.
Välkomna ner till sandlådan och låt oss
vidga era vyer. Vi ses 14 november 2019!
Marhaba!

Swedish American Hall
– EN VÄLBEVARAD SVENSK HISTORIA
T E X T: N I N A W E B B E R , S A N F R A N C I S C O F O T O : T H O M A S J O H A N N E S S O N

S

an Franciscos infamösa jordbävning slog
till den 18 april 1906 och den 6 september
samma år köpte The Swedish Society of San
Francisco, SSSF, en tomt i svenskarnas populära
stadsdel på Market Street. Här skulle byggas en
”Swedish American Hall” till gagn för de svenska och
skandinaviska kolonierna.
Den svenskfödde arkitekten August Nordin
anlitades och resultatet blev ett strålande exempel på
den tidens Arts and Crafts arkitekturstil, kombinerad
med svensk yrkesskicklighet.
August Nordin föddes i Stockholm 1869 och
emigrerade till USA 1891. Han ritade över 300
byggnader och en av de mest framstående är
Swedish American Hall. Nordin var medlem i både
SSSF och den svenska utställningskommittén för
världsutställningen Panama Pacific International
Exposition 1915.
SSSF äger fortfarande den numera K-märkta
byggnaden, där svenska och skandinaviska grupper
regelbundet håller möten och fester i de välbevarade
lokalerna, som utstrålar den gamla världens charm.
Alla rummen är uppkallade efter namn och platser
från den nordiska mytologin såsom Balder, Freja och
Valhalla. I enlighet med det ursprungliga syftet att
förmånligt erbjuda samlingslokaler till svenskar och
skandinaver, hyrs rummen än i dag ut till avsevärt
nedsatta priser.
Vid besök i San Francisco av svenska dignitärer och
kungligheter, såsom vid kronprinsessan Victorias
besök 2015, är Swedish American Hall en naturlig
samlingsplats. Byggnaden har, förutom de olika
möteslokalerna, en restaurang och en bar – den
kända Café du Nord, anno 1907. Den största delen av
byggnaden, inklusive restaurangen och baren, hyrs ut
till ett partnerskap, som också organiserar välbesökta
konserter och stora sammankomster för allmänheten i
San Francisco.
Vi i SWEA, och andra svensk-skandinaviska
grupper, har dock förmånen att kunna utnyttja den
översta våningen för möten och tillställningar och
här fi nner man även SWEA:s välutrustade bibliotek
samt SSSF:s egna bibliotek och arkiv. Den 21 april
öppnades även dörrarna för SWEA Internationals
årsmöte då deltagande Sweor hälsades välkomna till
denna unika symbol för den rika svensk-amerikanska
historien i San Francisco.

Swedish American Hall är knytpunkt för svenskar och nordbor i San Francisco.

I SWEA:s bibliotek finns cirka 600 böcker av
svenska och nordiska författare, och vi förnyar
med ett 30-tal nyutsläppta böcker varje år.
Biblioteket är öppet en gång i månaden för
låneaktivitet, och vi har också en bokklubb
som träffas där en gång i månaden.
Swean Gun Bolin tar emot bokintresserade
Sweor.
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EXKLUSIVT FÖR SWEA!
INTERVJU MED FÖRSTA SVENSKA KARDINALEN NÅGONSIN.

Vi har fått
en kardinal!
Hans Eminens kardinal Anders Arborelius OCD
biskop av Stockholm i en exklusiv intervju för SWEA:
De som alla andra har en viktig uppgift att representera sitt land, att försöka hålla fram det som kan vara
värdefullt i svensk kultur och tradition.
AV: K ATARINA AGORELIUS, ROM
F O T O : L´ O S S E R V A T O R E R O M A N O
OCH STOCK HOLMS K ATOLSK A STIF T

F

ör ett år sedan utnämndes biskopen av Stockholms katolska
stift, Anders Arborelius, till kardinal av påven Franciskus.
Han står alltså tillsammans med andra kardinaler närmast
påven, som leder världens största religionsgemenskap Katolska
kyrkan med sina nästan 1,3 miljarder medlemmar. Hans roll
som biskop av Stockholms katolska stift, som omfattar hela
Sverige, kvarstår.
Som biskop stod han vid påven Franciskus sida vid
500-årsminnet av reformationen som sammanförde ledare för
Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund 2016.
Reformationsminnet hölls för att gå från konfl ikt till gemenskap
mellan katoliker och lutheraner. Från 1500-talet till slutet av
1800-talet var det förbjudet att vara katolik i Sverige och först
1953 accepterades det helt.
Kardinal Arborelius föddes i Schweiz i en svensk familj och
växte upp i Skåne. I familjen gick man, som de flesta svenskar,
i Svenska kyrkan vid stora högtider. Han mötte tron sent i
tonåren och konverterade till katolicismen. Fick en kallelse
och gick in i karmelitorden och levde i många år i klostret i
Tågarp i Skåne. Senare valdes han till biskop av Stockholms
katolska stift och nu senast alltså till kardinal. Hans valspråk är:
Gud till pris och ära.
VI HAR FÅTT EN KARDINAL!
Jag befann mig i trädgården hos mina föräldrar i Sverige när
pappa kom ut på trappan och deklarerade den stora nyheten
med förvåning i rösten. Svenskarnas reaktioner var många när
världsnyheten kom ut att påven Franciskus hade utsett Stockholms
katolske biskop Anders Arborelius till en av sina närmste medarbetare. En mycket fi n utmärkelse, som också sätter Sverige på
kartan i ett nytt sammanhang. Något ovant och oväntat för oss
svenskar. Många känner till påven men kanske inte det kristna
katolska moraliska värdet.
Då jag bor i Rom sedan många år och även arbetar i Vatikanen
fick jag frågan från det lokala SWEA-bladet om jag ville skriva
om kardinalen. Min första tanke var att det vore särskilt roligt om
jag fick en exklusiv intervju direkt riktad till SWEA. Jag har
mött honom i mitt arbete i Rom och Vatikanen flera gånger
och trots att jag vet att han är en av de mest ödmjuka personer
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man kan träffa blev jag överraskad över hans omedelbara personliga
svar på min förfrågan: ’’Det ska nog gå bra om vi hittar någon
tid som passar’’. Kardinalen har ett fullt schema, men vi lyckades
passa in en telefonintervju.
Kardinal Arborelius känner väl till SWEA och uppskattar
svenska kvinnors engagemang i världen.
- Jag är glad att höra att Sweor är intresserade av vad som händer
i Sverige och att vi till exempel ser en ny situation för den
katolska kyrkan i Sverige. Sverige har ju ändrat sig och blivit
ett mångreligiöst land och den katolska kyrkan, som tidigare
under medeltiden var starkt representerad i vårt land, har ju
varit försvunnen under några århundraden. Men så småningom
har det blivit en del av den svenska kristenheten och den religiösa
geografi n. Man kan väl se det som ett tecken på att Sverige
har blivit en del av den ekumeniska världen där den katolska
kyrkan ofta fi nns närvarande över hela världen.
SVENSKARS LÄNGTAN EFTER GUD
Kardinalen har i olika intervjuer talat om att Sverige är ett
postsekulärt land och att svenskar kanske inte tror på Gud, men
är andliga och söker efter något. På frågan om detta stämmer
svarar han:
- Det stämmer nog att det finns en stor öppenhet för andliga
frågor och ett andligt liv. Däremot har ju svenskarna lite svårare
med att organisera ett kyrkligt religiöst liv. Det är något så
väldigt privat det här med tro och bön för många svenskar och
man förknippar det ju ofta med naturen. Men man tycker också
om att gå in och tända ett ljus i en kyrka när ingenting händer
där i kyrkan. Ofta hör man att svenskar i utlandet besöker katolska
kyrkor och också där tänder ett ljus, så det fi nns en slags dold
längtan efter ett andligt liv och efter Gud.

Hur kan man då öppna dörren till tron? Finns det en nyckel?
- Varje människa har ju sin nyckel och det är ju det som i
vårt individualistiska samhälle gör att det inte är så lätt att veta
hur man ska närma sig en människa för att ge henne den där
nyckeln. Hon måste nästan själv visa på någonting. När det
gäller död blir ju svenskarna ofta lite mer religiösa. Man vill ha
en kristen begravning och man har någon form av tro på att livet
kan fortsätta på andra sidan. Också när det händer någon olycka
eller katastrof ser man behovet av bön och stillhet eller när
man väntar barn. Det är vid vissa tillfällen i livet
som människor öppnar sig lite mer. Sedan kan det
också vara en depression, en förlust eller en sorg
som gör att man på något sätt kan identifiera sig
med Kristi kors och hans lidande för vår skull. Så
det fi nns nog många nycklar, men det gäller att
hitta rätt nyckel till rätt person.

Hur har kardinalen upplevt de här stegen från ordensman till
biskop och vidare till kardinal?
- Det har varit ganska tvära kast måste jag säga och det tar
lite tid att komma in i en helt ny uppgift. Först att bli biskop
- det var naturligtvis det stora steget från klostret - och där
behövdes det mycket hjälp och jag fick goda medarbetare som
kunde hjälpa mig att ta itu med detta. När det gäller kardinal
är det naturligvis en ännu större uppgift även om det inte har
förändrats så mycket i det yttre. Det har blivit mer
att göra, fler intervjuer som den här, och det har
blivit fler resor. Men det ligger mer i linje med det
jag har gjort som biskop och jag fortsätter att vara
biskop. Man märker att det även i Sverige fi nns
ett stort intresse som har förvånat mig, också
från det sekulära samhällets och från medias sida,
om vad det är att vara kardinal.

- Jag frågar faktiskt ibland människor som jag vet
Hur är mottagandet i allmänhet?
kanske inte är så religiösa; ’Får jag be för dig?’
Kardinal Arborelius vapen - Jag brukar säga att från media, allmänheten
och det är nästan aldrig någon som säger nej. Jag
och andra kyrkor fi nns det ett väldigt intresse
vet också att de ringer till kloster och säger ’Jag
och en nyfikenhet. Glädjande uppmärksamhet också från andra
är inte religiös och jag tror väl inte på Gud heller, men ni kan kyrkor och samfund och andra religioner. Så på det sättet kan
väl be för mig i allafall’. Så det är inte alltid så logiskt det där, man säga att man har fått upp ögonen för att den katolska kyrkan
men det visar ju ändå att det fi nns en slags förståelse för detta. fi nns här i landet. Men som någon frågade, ’Har du fått någon
SWEOR HAR EN VIKTIG UPPGIFT
- ATT REPRESENTERA SITT LAND
På frågan vad kardinalen skulle vilja säga till alla Sweor världen
över idag svarar han:
- Att de som alla andra har en viktig uppgift att representera
sitt land, att försöka hålla fram det som kan vara värdefullt i
svensk kultur och tradition och föra fram svenskar som har
gjort något för att göra världen bättre och verkat för det som är
gott och sant, som Raoul Wallenberg och Dag Hammarsköld.
På det religiösa planet kan man ju tänka på den Heliga Birgitta.
Jag brukar säga att det är rätt intressant att några av de mest
kända svenska kvinnorna i världen ju var katoliker, som t ex
den Heliga Birgitta, drottning Kristina och Maria Elisabeth
Hesselblad. De har verkligen påverkat långt utanför Sveriges
gränser.

gratulation från kungen eller statsministen eller så’, har jag inte
märkt något intresse från den sidan - alltså från det officiella
Sverige.

Vill kardinalen lägga till någonting?
- Gärna en varm hälsning till alla! Jag har ju träffat SWEA lite
varstans. Nästa vecka kommer jag till Chicago och då ska jag
besöka det svensk-amerikanska museet också, och även där är
kanske någon Swea engagerad, man vet aldrig. I Spanien har
jag också mött Sweor och det är alltid roligt att träffa på svenska
kvinnor i förskingringen. Det är inte så ovanligt att kvinnor
till exempel i USA och Italien blir katoliker, så även bland Sweorna
finns det väl en del katoliker. Ibland är det lättare att få kontakt
med den katolska kyrkan utomlands än i Sverige. Så är det ofta.
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EN HÄLSNING
FRÅN ATEN TILL
ALLA SWEOR
RUNT OM
I VÄRLDEN!
F

ör ett par veckor sedan fick jag
beskedet att jag blivit vald till RO
för OEMA och jag vill börja med att
tacka för det förtroende som regionstyrelsen har givit mig. Den gemenskap
och inspirerande atmosfär jag upplevt i
OEMAs styrelse, tillsammans med den
fi na stämningen vid världsmötena i
Arizona och Perth, har fördjupat mitt
intresse för SWEA och det är med stor
entusiasm jag tillträder som RO och
styrelsemedlem i SWEA International.
Det skall bli otroligt spännande få
arbeta i en ny funktion med möjligheten
att vara med och utveckla SWEA under
de kommande åren.

NÅGRA ORD OM MIN BAKGRUND
Jag är född och uppvuxen i Göteborg
där jag studerade till kemiingenjör och
senare började min yrkesbana. Redan
efter ett par år fick jag möjligheten att
arbeta för Sveriges Tekniska Attachéer
vid ambassaden i Bonn där jag bevakade
den tyska miljö- och energisektorn.
Efter två år flyttade jag till Göteborg,
träffade min man och vi fick så
småningom vårt första barn. I samma
veva blev min man erbjuden en tjänst på
företagets kontor i Aten, jag fick tjänstledigt och 1994 gick flyttlasset. Senare
samma år föddes vår andra dotter och
vi hade ett par fi na år i Grekland innan
vi flyttade tillbaka till Göteborg vid
jultid 1996.
Familjen etablerade sig i Göteborg,
jag återgick till mitt arbete, men efter
ett par år fick min man frågan om han
ville återvända till kontoret i Aten. Efter
ett familjeråd bestämde vi oss för att
acceptera erbjudandet och flyttlasset
gick igen i augusti 1999. Våra fl ickor
började på den engelska skolan, vilket
till en början var en prövning eftersom
ingen av dem kunde engelska.
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Barn är dock fantastiska och fl ickorna
acklimatiserade sig snabbt i den nya
skolmiljön, men jag är dock glad att
jag hade möjlighet att vara hemma och
stötta dem i början.
Det fanns en hel del svenskar i den
del av Aten där vi bosatte oss och det,
tillsammans med skolan, utgjorde till
en början basen i vårt umgänge. SWEA
hade då ännu inte någon avdelning i

”

Förutom jobb,
SWEA och skola
har Grekland
erbjudit oss
fantastiska
möjligheter
att utöva våra
fritidsintressen”

Aten, men det diskuterades ivrigt och
året därpå startade SWEA Athens där
jag ingick i styrelsen som sekreterare. Så
småningom drog jag mig dock tillbaka
från styrelsearbetet och gick istället med
i föräldraföreningen på fl ickornas skola,
vilket i det skedet kändes viktigare för
mig.
Parallellt med mitt engagemang i
skolan, läste jag grekiska och arbetade
på distans med ett par projekt för min
tidigare arbetsgivare. Efter våra planerade

2-3 år i Aten fick vi frågan om vi ville
stanna lite längre, vi tackade JA och vi
är fortfarande kvar.
I och med att vi stannade förde jag
diskussioner med min arbetsgivare i
Sverige att starta ett gemensamt bolag i
Aten. Parallellt med dessa planer studerade
jag på distans och efter avslutad MBA
examen startade vi slutligen företaget.
Redan efter ett par år slog den ekonomiska krisen till, varför miljö- och
energifrågor inte stod högt upp på den
grekiska agendan och vi fick tyvärr
avsluta vår verksamhet.
Under denna period var jag hela
tiden SWEA medlem, men dock
med mycket begränsat engagemang.
Eftersom barnen nu var stora och jag
kände att jag hade tid över började jag
återigen engagera mig i SWEA och
blev så småningom invald i styrelsen.
Därefter har jag, i olika omgångar, varit
suppleant, sekreterare, vice ordförande,
arbetat med program och blev slutligen
invald som ordförande i januari 2015.
Förutom jobb, SWEA och skola har
Grekland erbjudit oss fantastiska möjligheter att utöva våra fritidsintressen.
Hela familjen älskar att vandra, segla
och åka skidor, vilket vi har gjort fl itigt
under vår tid i Grekland. Vår närmsta
skidort ligger drygt en och en halv
timma från där vi bor, vilket är okänt
för många i Sverige. Inte heller vi hade
en aning om denna möjlighet innan vi
flyttade ner till Aten. Dykning är en
sport som känns mer naturlig p.g.a. det
grekiska klimatet och när fl ickorna tog
sina certifikat så ville även jag hänga på
vilket gett oss många fina familjeminnen
från Grekland.

Anette Rydén
Ny regionordförande i OEMA

FUNDERINGAR
I BILEN
H

äromdagen, när jag som vanligt
satt i bilen (genom mitt jobb sitter
jag dagligen mycket i bilen), frågade jag
mig själv: varför har SWEA blivit så
viktigt för mig och vad är det som gör
att jag vill spendera mycket av min tid
på SWEA? Efter en stunds funderande
kunde jag konstatera att för mig är det
viktigt att välja ett liv som rymmer och
kombinerar allt det jag tycker om - min
familj, mitt arbete och SWEA. Allt får
plats för att det kan kombineras, och för
att jag vill.
VEM ÄR JAG?
Egentligen är jag en mycket skygg och
blyg person, men jag älskar att möta
människor. Jag är nyfiken, ja mycket
nyfiken på allt, från hur första människan
uppstod, hur och varför människan
utvecklas som den gör genom tiden, till
hur saker och ting fungerar.
Mina första barndomsår var i Eritrea,
Afrika, och jag började sedan skolan
i Sverige, där vi flyttade runt mycket.
Ofta stod jag framför en ny klass med
oro i magen, men jag lärde mig att om
jag bara var mig själv fick jag snabbt
vänner. I min ungdom älskade jag
balett, teater, musik och historia. Att
få gå på museum var lycka för mig. I
timmar släpade jag min stackars mamma
runt i museisalarna. Till slut satt hon
utmattad och väntade på mig, som
fortfarande måste se varje detalj. Likaså
fick jag mina föräldrar att ta med mig
på teater. När föreställningen var slut
vägrade jag att gå hem från teatern, en
alldeles för underbar värld att lämna.
STUDIER, TVÅ ÄKTENSKAP OCH
UTLANDSFLYTT
Mina första universitetsstudier var i
musik- och teatervetenskap och därefter

en ett-årig teaterskola. Jag arbetade
några år som kostymassistent på
Riksteatern och Folkan i Stockholm.
Där träffade jag också min förste
man, som senare avled efter 13 års
äktenskap.
Efter några år i teaterns värld
längtade jag efter att lära mig mer och
började studera arkeologi. Fick efter
studierna jobb på Riksantikvarieämbetet och påbörjade också en
forskarutbildning. Denna ledde
mig till många konferenser över hela
världen och på en av dessa, i Bordeaux,
träffade jag min nuvarande man. Efter
att ha känt honom något år beslöt jag att
flytta till Nederländerna och
lämnade allt bakom mig i Sverige.
I Nederländerna födde jag vår son
för 27 års sedan. De första åren var jag
hemma men började mer och mer längta
efter att få börja arbeta igen. Det var inte
lätt, ingen ville ha en svensk arkeolog,
men som specialist på stenar förstod jag
att den kunskapen behövdes och jag
fick till slut anställning på nederländska
Riksantikvarieämbetet och senare på ett
privat arkeologiskt företag. Sedan tio år
har jag ett eget arkeologiskt företag med

”

SWEA har
givit mig ett
så mycket
roligare liv”

10 anställda, EARTH. Det är utmanande
och krävande men otroligt lärorikt och
roligt.
DET SVENSKA I NEDERLÄNDERNA
Jag trivs med mitt liv men skulle inte
kunna leva i Nederländerna utan
svenskt inslag. SWEA har givit mig
ett så mycket roligare liv. Det gäller
såväl lokalt och regionalt som i världen.
SWEA ger mig energi och livsglädje.
Med min erfarenhet från medlemskap i
andra serviceklubbar vet jag att SWEA
är unikt med den värme och livsglädje
som Sweor så generöst delar med sig av.
SWEA förenar allvar med glädje och
har dessutom en vision som tilltalar
mig. Det är allt detta som gör att jag
vill jag spendera mer tid och energi på
SWEA. Det känns fantastiskt att ha
blivit vald till regionordförande för
VEMA och därigenom ha förtroendet att
leda regionen och delta i internationella
styrelsen. Det här ser jag fram emot.

Eva Kars
Ny regionordförande VEMA
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VÅR OMSLAGSFLICKA
PRESENTERAR SIG

J

ag heter Suzanne Langeland Southard
och har fått äran och det stora förtroendet att bli ordförande för region
VAME när Ia Dubois avgår efter sina fyra
år på den posten. Jag fick nöjet att arbeta
med Ia i regionstyrelsen och ta del av
hennes mycket kompetenta ledning så jag
vet att jag har stora skor att fylla när Ia
avgår i vår.
Jag känner mig ödmjuk men också, efter
20 år som aktiv i avdelningsstyrelser,
redo att ta på mig ett nytt uppdrag
inom SWEA. Jag ser fram emot att få
lära känna ännu fler Sweor i vår region
VAME och runt om i hela fantastiska
SWEA världen!
Jag har varit aktiv i SWEA sedan jag kom
till Dallas, TX 1995. På den tiden var
vi SVEA med enkel V. Jag kom med i
styrelsen 1997 och snart efter det började
vi debattera för- och nackdelar med att gå
med i SWEA International. När jag var
ordförande år 2000 tog vi steget och gick
med i SWEA International. När jag
sedan flyttade till Scottsdale, Arizona
2008 gick jag naturligtvis genast med i
SWEA och var snart med i styrelsen här.
Under mina år både i Dallas och Arizona
har jag åkt på ett antal regionmöten,
ibland som medlem för att ha trevligt,
och ibland som ordförande för att jobba
och ha trevligt. 2013 fick jag vara med på
mitt första världsmöte, i Bologna. Det var
helt fantastiskt att få vara med och se en helt
ny del av SWEA och vår organisation och
få träffa så många trevliga sweor från hela
världen och inte bara min egen region.
År 2015, när jag fortfarande var ordförande,
fick vi här i Arizona äran att arrangera
världsmötet. Det var mycket arbete för
vår avdelning, men otroligt roligt att få
ha så många Sweor på möte här hos oss i
öknen.

SWEA. SWEA är en
fantastisk förening. Som
regionordförande vill
jag fortsätta att hjälpa till
att driva SWEA VAMEs
region och SWEA International framåt så att vi
även i framtiden förblir
ett otroligt nätverk för
svenska kvinnor och
spridare av svensk kultur
i våra nya hemländer
världen över.
Jag växte upp i Malmö
på 60 och 70-talen. Hela
80-talet tillbringade
jag i Stockholm, dels på
Universitetet men också
på PK-banken - Nordea,
och även IKEA, innan
jag flyttade till Pittsburgh
1991. Där jobbade jag
som kundservicechef på
IKEA i fem år innan jag flyttade till Dallas
och blev trebarns-mamma på fulltid och
aktiv i SWEA.
Sedan 2008 bor vi Scottsdale, AZ, på
grund av att min man fick arbete i Phoenix.
Efter 22 år hemma är jag nu tillbaka på
IKEA på deltid på deras kundservice
avdelning. Det är väldigt kul att åter vara
i arbetslivet, speciellt på IKEA som jag
älskar nästan lika mycket som jag älskar
SWEA! En annan passion jag har är långdistanslöpning, som är både motion och
avkoppling för mig.
Jag ser fram emot mitt nya uppdrag inom
SWEA och det skall bli roligt att träffa
många nya SWEA- väninnor på regionoch världsmöten under de kommande två
åren!

Suzanne Southard
Ny regionordförande VAME

Mina allra bästa väninnor i Dallas och
Phoenix är svenskor som jag träffat genom
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”

Mina allra
bästa väninnor
i Dallas och
Phoenix är
svenskor som
jag träffat
genom SWEA”

l
a
b
o
l
G
SWEA GLOBAL

HEJSAN ALLA SWEOR!

J

ag heter Camilla Trier Mörch och blir den
1:a maj ny regionordförande (RO) för SWEA
Östra Amerikas (OAME).
Jag har bott i USA sedan 1986 och har en Law
Degree från Seton Hall University i New Jersey.
De senaste 12 åren har jag drivit min egen
advokatfi rma, specialiserad på så kallad PIP
Arbitration.
Min familj flyttade till New Jersey när jag var 15
år. Min mamma blev genast involverad i SWEA
och var en av de som startade SWEA NJ. Både
mina föräldrar och mina syskon har numera
flyttat vidare och jag blev den som stannade
kvar i New Jersey. Så jag är andra generationen
SWEA, ett fenomen som vi nog kommer att
börja se lite mer av.
1997 träffade jag min man, som också råkar
vara advokat. Vi gifte oss i Sverige 2000 och
har nu två tonårsdöttrar. Mina döttrar och jag
är i Falkenbergstrakterna varje sommar. Detta
område är verkligen en pärla, och vi njuter varje
gång vi är där.
Jag var SWEA NJ:s ordförande under tre år,
2015-2018, och lärde mig mycket under de åren.
SWEA NJ är en underbar grupp av kvinnor i
blandad ålder och vi har väldigt roligt tillsammans.
Bland annat fi rade vi vårt 30-årsjubileum förra
året med en härlig kryssning på Hudson River
mellan Manhattan och New Jersey (som ni ser
här på bilden).
När jag hörde att nuvarande RO Cecilia
Browning skulle avgå tänkte jag att den rollen
kanske vore något som skulle passa mig. Jag vill
ju självklart fortsätta att vara aktivt involverad
i SWEA. Jag ser fram emot att lära känna alla
lite bättre och bidra till vår fi na organisations
framgång!

Camilla Trier Mörch
Ny regionordförande OAME

SWEA Global är möjligheten för dig som bor långt
bort från en SWEA-avdelning att ändå vara med i
SWEA och ta del av vårt unika nätverk trots att du
är bosatt utanför dagens SWEA-värld.
SWEA Global är inte en avdelning utan har hela
världen som upptagningsområde. Som medlem
i SWEA Global är du fullvärdig medlem och har
tillgång till hela vårt internationella nätverk, våra
sociala medier och digitala nyhetsbrev samt
medlemstidningen Forum. Dessutom är du
välkommen att delta i lokala och internationella
möten och aktiviteter, Sverigemiddagen och andra
sommarevenemang i Sverige.

SWEAs första styrelse övre raden från vänster: Eva von Usslar,
Agneta Nilsson, Maja-Lisa Karlsson och Karen von Unge.
Undre raden från vänster: Maud Karlström, Siri Eliason,
Margareta Adler och Ulrika Myggen.

SWEAS HISTORIA
När Agneta Nilsson på 1970-talet arrangerade en
svensk julmarknad i Los Angeles, föddes idén till
SWEA, Swedish Women’s Educational Association.
1979 grundades den första SWEA-avdelningen i
Kalifornien med syftet att främja svensk kultur och
två år senare bildades paraplyorganisationen SWEA
International, Inc. för att knyta samman alla de
lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp. SWEA
startade i USA och Kanada och tog snart fart runtom
i Europa, Asien, Afrika och Australien. Idag finns
SWEA på fem kontinenter och är den största ideella
Sverigefrämjande organisationen utanför Sveriges
gränser. SWEA finns även i Sverige och är där ett
stöd för många svenska kvinnor som återvänder hem
efter år utomlands. Föreningens hedersordförande är
Prinsessan Christina Fru Magnuson.
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KRÖNIKAN

VAD GÖR
DU HELA
DAGARNA?

MALIN LAGER
Singapore

– Men du, vad gööör du hela dagarna?
– Hur får du tiden att gå egentligen?
– Men, om du inte jobbar, vad gör du då?
– Är det inte tråkigt att inte ha nåt att göra?
Hur många gånger har vi inte fått den
frågan, vi som är så kallade medföljande.
Frågan kan formuleras på olika sätt men innehållet är alltid detsamma. Den har ofta en
aningens negativ underton. Frågeställaren
pyser ut en lite unken doft av nedvärdering, eller är det bara förtäckt avundsjuka?
När jag får frågan känner jag ibland en slags
skuld och det ger olustkänslor. Jaha just
det, nu när jag inte jobbar på ett vanligt
jobb och får lön den 25e varje månad så är
jag alltså mindre värd? Eller lat? Helt ute
ur matchen? Är man inte intressant längre
bara för att man inte stressar från nio - fem
utan helt plötsligt kan planera sin dag själv
och få tid att rå om sina barn? Att jobba
ideellt räknas inte, eller? Är det viktigare att
hålla igång sitt CV än att ta chansen att leva
annorlunda en tid? Hinna njuta. Varför är
det så svårt att känna sig värdefull utan ett
anställningskontrakt? Räcker det inte med
feedback från sin familj? Från sina SWEAkollegor? Från stället där man jobbar som
volontär?
Svaren på de frågorna är förstås individuella
och var och en får själv komma fram till hur

Under hela min uppväxt på Gotland fick
jag, och alla andra gotlänningar för den
delen, alltid samma fråga av fastlänningarna,
även den formulerad på olika sätt:
– Men du, vad gör ni på vintern?
– Alltså, Gotland är ju heeelt fantastiskt på
sommaren men vad gör man på vintern?
– Oj, vilket utbud ni har här på Gotland
på sommaren, men på vintern fi nns det väl
inget att göra?
I början svarade jag artigt som en turistguide och berättade om allt som fanns att
göra under vinterhalvåret, men när jag hade
fått frågan om vad vi gör på vintern cirka
tretusen gånger orkade jag inte konversera
mer utan drämde till med:
– Vi åker rulltrappan på Åhléns!
Då blev det tyst på dem.
Krönika Hösten 2016 i SWEA Magazine Singapore

Flytta till USA?
Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor
sedan många år i Westport, CT, ca en timma från
Manhattan. Jag hjälper dig köpa, sälja eller hyra
hus i Connecticut. Om du
skallskall
du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.
Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål?

Kontakta Viveka Kjellgren

Licensierad Fastighetsmäklare

“My Professionalism,

Your Peace of Mind”

A: 203.227.4343 M: 203.984.2499
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com
www.VivekaKjellgren.com
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man väljer att planera sitt eget liv. Jag har
mina egna prioriteringar och har gjort mina
val därefter, men vad jag söker är ett svar
som med en enda replik kan sätta punkt
på den irriterande frågan ”Vad gör du hela
dagarna?”. Svaret behöver faktiskt inte vara
sanningen utan det ska bara vara kort och
koncist och inte leda till fler frågor.

Alla avdelningar har aktiviteter av något slag.
Vilken av dessa har varit mest populär hos er det
senaste halvåret? Se här vilket härligt urval vi fått! Ni hittar
säkert något tips bland dessa som ni kan ta med er till er
egen avdelning.

BEIJING

t
un

J
o
A
rden
E
W
r
S

CHICAGO

Föru
FFörutom
utom SWEA
A Be
Beijings
eijing
ngs
s po
populära llunchträffar
uncchträffar är
är
guidade turer och vandringar på muren det som
lockar mest. På bilden går vi på en förfallen och
oexploaterad del av kinesiska muren som kallas
”Gula Blomman” och som tar tre till fyra timmar.

En favorit å
år efter år
å hos oss i Chicago är
ä Lilla
Julafton i december. Någon av våra jättesnälla
medlemmar (bilden är från Eva Heilmans vackra
hem) öppnar upp sitt hus för julbord och presentutdelning. Vi alla hjälps åt med all mat och dryck.
Vi tar med oss en julklapp som göms under granen
till vår roliga lek efter att vi har ätit!
T E X T: A R I A N E H E F F E R N A N

Ett av våra bästa besök var hos CSMART som
arbetar med bl.a. utbildning inom sjöfartsnäringen.
Den sker i deras toppmoderna simulatorer i
Almere. Vi fick testa simulatorn och vissa av oss
blev sjösjuka men vi hade ändå väldigt skojigt.
Besöket avslutades med en trevlig lunch.

ND
HOLLA

T E X T: L I N D A S J Ö S T R Ö M

Övre raden: Cees Kuypers, Barbro Hilwig, Linda Sjöström, Martijn
van Dongen, Emma Westsson. Nedre raden Susanne Stenberg,
Gerd Kuijpers, Lena Hederström och Hans Hederström.
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SW
SWEA
Hong Kongs hikinggrupp vandrade 70 km
på två dagar, vilket inkluderade nummer två och
nummer tre av Hong Kongs högsta berg. Det var
nu
en bedrift på ca 10 timmar per dag!
Hik
Hiken är mycket kuperad, den går över Sunset och
Lantau Peak som är 869m respektive 934m. Vi
La
var 13 Sweor första dagen och 11 som fullföljde
även
ve den andra. Det var en rejäl utmaning och vi
a samtidigt otroligt roligt. Ett minne för livet.
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BANGKOK
Bakre raden: Irma, Eva , Eini, Sarah H, Cissi, Susie och
Lena A. Mellersta raden: Majvor, Eva A, Carina och
Catarina. Främre raden: Erica, Ulrika och Ann-Sofie.

VANDRING MED IRMA

MELBOURNE
SWEA Melbournes bästa event för 2017 var vår jullunch på svenska kyrkan.
Vi hade nära 60 gäster som åt julbord, en blandning
av SWEA-medlemmar med familjer och Melbournebor
med en förkärlek för svensk julmat.
En mycket trevlig tillställning!
På bilden: Medlemmar ur 2017 års styrelse:
Johanna Forsman, Emmy Petersson, Maria Stevenberg och Therese Kulle.
T E X T: J O H A N N A P E R S S O N

Onsdagen den 7 februari fick vi i SWEA Bangkok
den stora äran att få följa med vår fantastiska
guide Irma på ett äventyr i Bangkoks Old Town eller
Rattanakosin som det också heter. Irma har bott i
Bangkok i över 50 år och har verkligen sett staden
förändras och vuxit. Irmas kunskap om Bangkok
och Thailand är enorm och att få möjligheten att
vandra runt tillsammans med henne var ovärderlig.
Vi började promenaden med att åka Khlong båt, ett
äventyr i sig. Vi vandrade därefter runt bland tempel,
gömda gator, marknader, broar och mycket, mycket
mer samtidigt som Irma berättade om dess historia. Vandringen avslutades med att åka lokalbuss.
Vilken häftig upplevelse! De bussar som passerar
oss varje dag och där man många gånger har undrat, hur kan de sitta där i hettan och så omoderna
bussarna är med svarta moln av avgaser när de
flyger fram på stadens gator. Nu har man suttit i
en själv…
Vårt innerliga tack till Irma för att vi fick förmånen
att få lära oss mer om ”vår” stad. Vilken fantastisk
dag vi hade tillsammans här i SWEA Bangkok!
T E X T: C A R I N A L U N D E G Å R D
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Vuxna från vänster: Helena Frisk, Carl Frisk, Elin Dilley, Åsa
Andersson , Anna Tallent, Hanna Arnby Wedin, Sara Salva och
Ellen Rivas.

SWEA Singapore har skapat en ny aktivitet som
de kallar Hemliga Lunchen. Man anmäler sig till
lunchen via Programgruppen och blir minst fyra
och max sex personer som ses över en lunch.
Men ingen av deltagarna känner till i förväg vilka
som kommer till lunchen. Det blir en överraskning!
Dagen före utsatt datum får deltagarna veta på vilken
restaurang de ska träffa sitt lunchsällskap. Aktiviteten
har blivit väldigt populär.

En av våra nyaste medlemmar, Elin Dilley, bjöd på
ny aktivitet i SWEA Austin - äventyrspromenad för
stora och små.
Mycket uppskattad aktivitet som startade med
kikar-tillverkning, gick vidare över stock och sten,
över berg och åar, för att avslutas med en picknick
tillsammans.

unt

Från vänster: Kerstin Bengtsson, Caroline Nordahl,
Rebecka Strandlund, Lisa Ferraton, Annelie Nikou och
Maria Stevnsborg.

T E X T: A N N E L I E N I K O U
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Vänster sida bakifrån:Margareta Svensson, Ola
Davås, Karin Tibblin, Ymer och Linnéa Molin.
Höger sida bakifrån: Fariba Johansson,
Patrick Johansson, Maria Chun, Tommy Johansson
och Anne Höglund.

Det här är Sweor från Michigan. Vi träffas
vanligtvis en gång i månaden och fikar på
Svenska Café i Birmingham, Michigan.
Svenska Café startades och drivs av vår
Swea Christina Bakalis. Vid detta tillfälle
hade vi möjlighet att fira Ingrid Berge (röd
kofta) som fyllde 90 år och Margareta Andén (blå scarf och ljusgrå tröja) som fyllde
70 år. Grattis till dem!

T E X T: J E N N Y D AVÅ S

T E X T: M A L I N C L A R K

Vår mest populära aktivitet var SWEA Seouls höstmiddag där våra medlemmar tog med sig sina
respektive för en mysig kväll tillsammans på den
lilla franska restaurangen La Planque.
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Floder och
tigerstigar
som ger oss
spänning
Livet som expat kan ibland bli mer
spännande och tumultartat än vad man
från början kanske räknat med. Här kan
du läsa min intervju med författaren och
före detta Sida-anställda Helena Thorfinn
om hur hennes böcker kom till.
T E X T: K E R S T I N D A H L S I N G A P O R E /J A K A R TA
F O T O : M A R T I N M A G N O R N O C H A N N A W I D O F F,
NORSTEDTS FÖRLAGS PRESSRUM

Jag fick möjligheten att, via SWEAs administrativa chef Katri
Olander Serenius, göra en mejl-intervju med författaren Helena
Thorfinn. Första gången som jag hörde talas om Helena var via
en väninna i Sverige som tipsade mig om hennes första bok
”Innan floden tar oss”. Boken fi nns nu nerladdad på min Ipad
och jag läser den så fort jag får tillfälle. Naturligtvis kommer
jag även att läsa uppföljaren.

Hur gammal var du när du upptäckte lusten att skriva?
Jag började tycka om att skriva redan på mellanstadiet och
minns att jag alltid fick mycket uppmuntran av lärare och av min
mamma, som var svensklärare. Senare utbildade jag mig till
journalist. Så lusten att formulera mig och skriva har alltid funnits,
men det var först med ”Innan floden tar oss” som jag insåg att
jag kanske hade förmågan att gestalta också. Att vara författare
är ju så mycket mer än att skriva. Det handlar om människokännedom, känsla för dramatik, tajming, nyfi kenhet och att
själva språket bara måste fungera.

Din första bok har blivit en succé. Hur dök idén upp till den?
Idén till båda böckerna kommer från mina år på ambassaden i
Bangladesh, där jag tyckte att berättelserna nästan hoppade på
mig. Allt var ju intressant och allt var värt att skriva om så
inspirationen kommer därifrån. Men däremot är det helt och
hållet fi ktion, inga av människorna fi nns. Bara miljöerna är
autentiska och vissa händelser som jag plockat ur deras sammanhang och placerat in i fiktionen.
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Dina fakta i boken är väldigt tydliga och informativa. Har det
varit svårt att få tag på svar om allt detta?
Allt ifrån de traditionella sederna kring äktenskap och
misshandeln av Mukta i bokens början till detaljerna runt den
svenske ambassadören med mera.
Efterforskningen och alla fakta hade jag gratis efter att ha bott i
Bangladesh så länge. Vissa saker och faktadetaljer fick jag kolla upp
i efterhand, men jag gjorde aldrig någon medveten efterforskning.
Den var redan gjord.

Är din andra bok en fortsättning på ”Innan floden tar oss”?
"Den som går på tigerstigar" är en fristående uppföljare till
”Innan floden tar oss” och föddes egentligen redan när jag

KORTA FAKTA OM HELENA THORFINN
BOR Washington DC
AKTUELL MED "Den som går på
tigerstigar" som snart släpps i pocket.
LÄSER JUST NU ”The river of lost footsteps”, en bok om Myanmar/Burma.

FAKTA OM HELENA FRÅN
NORSTEDTS FÖRLAG
Helena Thorfinn, född 1964, arbetade
i många år som journalist på SvD,
TV4 och SVT innan hon sadlade om
och började arbeta på Sida och
Rädda Barnen. Hon arbetade tre år
på Svenska ambassaden i
Dhaka 2005-2008 och flyttade
senare med familjen till Burma/
Myanmar där hon bland annat
arbetade på Unicef och med
att träna journalister. År 2012
debuterade hon med romanen
”Innan floden tar oss”, som
blev en fantastisk framgång
med över 140 000 sålda
exemplar. ”Den som går
på tigerstigar” är den
efterlängtade uppföljaren.

skrev Floden. Böckerna
rör sig i samma värld
och har ungefär samma
karaktärer, men jag
tror Tigerstigar är mer
lättläst. Detta beror på att
jag kanske släppt en del
av den "redovisningsplikt" som jag tror jag
kände när jag skrev
"Innan floden tar
oss". Tigerstigar var
lättare att skriva.
Den flöt fram.
Anledningen till
att den tog tid
att ge ut hade att
göra med jobb jag hade och att
vi flyttade med familjen till Burma/Myanmar,
vilket var ett helt nytt äventyr som behövde få ta sin lilla tid.
Som alla läsare av denna tidning vet är ju en flytt mycket mer
än själva flytten. Det tar ju månader både före och efter att man
är på plats!

Skriver du om självupplevda saker eller är det bara fiktion?

uppdiktade. Men som jag brukar säga: ingenting är sant, men allt
är sannolikt. Jag kan mina ambassad - och biståndsmiljöer och vet
att allt i böckerna kanske hänt eller kanske kommer att hända.
En textilfabrik rasar till exempel i "Innan floden tar oss" och
kort efter publiceringen inträffade Rana Plaza-incidenten; en
textilfabrik som rasade och över 1000 flickor omkom. Så ibland
vet man inte vad som är fiktion och vad som är sanning.

Vilka är dina positiva och negativa erfarenheter av att leva som
utlandssvensk?
Det positiva med att vara utlandssvensk är ju alla dessa makalösa
miljöer som man får leva i och en vardag som aldrig blir slentrian.
Jag är så oerhört tacksam över att ha fått lära känna Bangladesh
och senare Myanmar/Burma och nu USA. Och att jag inte är
turist, utan verkligen bor här. Det negativa är ju att det blir en del
smärtsamma uppbrott för barnen och att man inte bygger en vardag
hemma och nog glöms bort av gamla vänner så småningom. Och
eftersom jag nu är medföljande till min man, så kan det negativa
vara att man blir lite "bihang" och det är inte alltid så kul.

Till sist: kommer det en tredje bok?
Jag har precis börjat skriva på en tredje och sista bok i serien, från
Myanmar/Burma. Men sedan vill jag skriva om Sverige och
svenskarna där.

Båda böckerna är fi ktion och framförallt är alla karaktärerna
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Helena skriver också krönikor för OmVärlden.se – Sveriges ledande
magasin om globala frågor. Från ”OmVärlden” och Helena själv har
vi fått lov att publicera en mycket, för oss Sweor, speciell krönika
med många igenkänningsfaktorer om hur det är att vara expat.

”

—Älskling, detta är inte ett vanligt liv.
Vi utsätter dig för något ganska extremt.
Okej?”
VÅRT ONORMALA LIV…
Så här års, när beskeden från Sida, UD eller FN om ett jobb
utomlands ska omsättas i praktik, är vi många som hastar runt
med en klump i halsen. Som undrar lite skamset hur barnen ska
passa in i allt detta och om vårt yrkesval var så himla lyckat. För
ur ett barnperspektiv måste vår livsstil vara helt bisarr.
Det intet ont anande barnet lever sitt liv i en stockholmsförort, går på basket eller dagis, leker med grannarnas barn,
samlar in pengar till skolresan, tar hand om sin häst och matar
sin kanin när vi en vacker dag sätter oss på knä och ser dem i
ögonen.
”-Nu, lilla hjärtat, är det dags för oss att flytta. Till Burma.
Till Kenya. Till Peru. Packa nu dina gosedjur och en boll, för
nu ska du börja i en ny skola i ett nytt land och det ska väl bli
jätte, jättekul?”
Jag har själv gjort det där några gånger nu, från Stockholm
till England, från Täby till Dhaka, från Dhaka till Skåne, från
Skåne till Myanmar och nu från Myanmar till Washington DC.
Faktum är att jag just nu är mitt i en flytt. Vi väntar fortfarande
på containern som ska komma med allt vårt bohag från Yangon
via Rotterdam till Baltimore och Washington DC.
Och det är först nu det slår mig att detta, att utsätta sin
familj för en utlandsflytt, är så oerhört drastiskt. Det är ett
privilegium att få arbeta utomlands, javisst! Vi vill ju verkligen
flytta och är övertygade om att det är ”bra” för barnen. Det är
ingen flykt, inget hot om livet involverat.
Men ändå, för våra barn är våra yrkesval så avgörande för hur
deras liv ska bli. De stigar genom livet som många andra barn
lugnt går fram på och som ger sammanhang och tillhörighet är
avbrutna och uppbrutna. De kommer att ha barndomsminnen
som de inte delar med någon annan och från platser som de
kanske aldrig har råd att besöka igen.
DETTA ATT VARA EXPAT-BARN ÄR VERKLIGEN INGET
FÖR VEKLINGAR.
Jag har suttit och tröstat mina barn som storgråtande låst in sig
i garderober när beskedet kommit. Jag har lovat kattungar och
hundvalpar i mutor, googlat främmande skolor i främmande
land och hoppats, hoppats, hoppats att de ska få kompisar och
hitta rätt. Jag har haft tonåringar som blängt av ilska i ett halvår
för att vi flyttat hem, efter att först ha blängt i ett halvår för
att vi flyttat ut. Vi har haft nioåringar som slutat prata och
fyraåringar som slutat sova. Idag verkar de hyfsat normala, till
och med tacksamma för sin konstiga barndom, men, uppriktigt sagt, de har ju inte haft något val.
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Istället för en lugn lunk i förorten har de fått uppleva hur ett
mejl från personalavdelningen på en sekund kastat deras trygga
familj ut ur dess omloppsbana, hur vi vuxna blivit frånvarande
och stressade och suttit uppe hela kvällarna och skrivit listor.
Meddelat dem att de måste vaccineras och mätas och testas för
att antas till främmande skolor. Sagt att de ska vara glada för
”Så himla spännande! Va?!”. Vi har ordnat halvhjärtade partaj
så de kunnat säga farväl till laget, klassen, grannbarnen och
släkten. Allt medan vi själva haft blicken i fjärran och mest varit
intresserade av att snabbt få sålt deras våningssäng på Blocket.
De har sett hur containern plötsligt blivit det enda riktigt
intressanta; vad ska med, vad ska inte med och när kommer
den fram.
Jag var tvungen att säga till min 13-åring nu under flytten
från Myanmar innan jul, när allt hon känt; alla vänner, skolan,
laget, de små vardagligheterna i Yangon som utgjort hennes
liv, allt skulle tas ifrån henne.
”-Älskling, detta är inte ett vanligt liv. Vi utsätter dig för något
ganska extremt. Okej?”
”-Vaa?” Sa hon och tittade för ett ögonblick upp från sin skärm
och sa sedan det som visar att hon är en riktig expat-unge med
känsla för proportioner:
”- Bara jag får med mig mitt nya make-up set så är det okej.”
För nu är flyttens första fas genomförd – vi har flyttat från X
och landat i Y. Nu börjar flyttens andra fas.
För man måste ju ha ett nytt liv, en ny vardag. Nu tar samma
ryckiga förlopp vid, fast tvärtom. Farvälmiddagar blir välkomstfika, nya röster hörs i vårt ännu så länge tomma hem. Visitkort
läggs i högar och mobilen matas med nya namn och nummer
med prefi xet DC. Vi försöker förstå hur vi ska leva här, hur
går bussarna, var är närmaste aff är, fi nns det något gym här
någonstans? Vi testar nya yoghurtsmaker, vi ber om ursäkt på
skolan för att gympakläderna är fel och kommer sent till alla
möten. Dottern orkar inte leta efter sina hörlurar/sitt schampo/
sin bok i alla väskor utan köper nya.
Och glädjen jag känner när hon får en Snapchat av en ny
vän, Jana, är oproportionerlig. Jag jublar inombords. För snälla,
go´a unge, hur ska detta gå? Kan vi återigen slita upp alla dina
rottrådar och scheman och relationer och förvänta oss att du
ska börja om på nytt?
Jag hör plingen från Snapchat som nu verkar ha gått igång.
Det ska nog gå denna gången också.
Bara containern kommer någon gång.

SWEA Professional
SWEA Professional växer mer och mer i våra avdelningar. Här kommer ett
axplock om vad en del av dem har för sig på sina träffar.
ANCIS
SA N F R

CO

SWEA Professional San Francisco är en mycket aktiv
intressegrupp inom SWEA San Francisco. 20-40 kvinnor
träffas varje månad för att knyta professionella kontakter
och utbyta erfarenheter. Nyinflyttade tjejer kan lära av
erfarna kvinnor inom samma bransch eller bara genom att
stötta varandra i arbetssökandets djungel.
Då vi befi nner oss i kok-punkten av tech-industrin
och då Silicon Valley av många kallas för “The Global
Capital of Innovation” har vi möjlighet att arrangera många
events som fokuserar på senaste teknologierna och flera av
våra medlemmar arbetar på världskända varumärken såsom
Google, Facebook, Apple och Stanford University för att
nämna några.
Helena McCombie och Yvonne Ericsson heter eldsjälarna som ligger bakom de aktiviteter och events som nu
arrangeras inom SWEA Professional San Francisco.
Målet är att våra medlemmar ska kunna träffas och knyta
professionella kontakter och dela med sig av erfarenheter,
goda råd och tips samt stötta varandra. Lärande, inspiration
och hög energi är också mycket viktiga ingredienser i
våra events. Vi vill även fungera som en länk mellan ledig
kompetens och jobb-uppdrag, då vi har fantastisk kunskap
och erfarenhet samlad i vårt kvinnliga nätverk.
Vi är lyhörda kring vad medlemmarna är intresserade av,
samt vad som är i blickfånget i Silicon Valley. Vi hade nyligen

Ebba Blitz
,C
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en workshop kring Cyber Security där Ebba Blitz, CEO på
AlertSec, delade med sig av kunskap och goda råd kring hur
vi ska tänka it-säkert i våra liv. Vi stöttar nya företag som
We Are STILLA, genom att lyssna och bli inspirerade av
entreprenören Elin Elkehag.
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LIS SAB

Sweorna från Lissabon har haft ett intressant möte med
IKEAs landschef, svenskan Helen Duphorn:
”Vi började med en rundtur på huvudkontoret som ligger
strax norr om Lissabons flygplats. Margarida Calado, som
ansvarar för kompetensutveckling för IKEAs chefer, visade oss
runt och berättade entusiastiskt om den starka företagskulturen
inom IKEA. Ingvar Kamprads ordspråk hålls i högsta grad
levande.
Margarida berättade om sin egen väg via Microsoft till
IKEAs HR-avdelning. Hon är stolt över IKEAs talangprogram
där fast anställda uppmuntras att söka till en utvecklings/utbildningsplan som gynnar den fortsatta karriären. 370 anställda
per år antas till programmet i Portugal.
Under rundturen anslöt sig så småningom Helen Duphorn.
Hon delade öppenhjärtigt med sig av sin karriärväg som
grundlades inom KappAhl. Erfarenheten från åren med
KappAhl i Indien kom väl till pass när Helen 1995 fick jobb på
IKEA som ju är den största exportören inom textil i Indien.
Via Frankrike, Österrike och den globala ledningsgruppen
i Holland är nu Helen glad att vara i Portugal. Här, menar
Helen, har folket många likheter med svenskarna. Det är ett
litet land, man jobbar hårt och är serviceinriktad, engelska
språket är utbrett och man stöttar varandra. Familjekänslan
är viktig och det gäller också inom IKEA där man är som
en hel familj.
En viktig del i Helens karriär är hennes make som har stöttat
henne i alla steg och gladeligen flyttat med överallt i världen

BANGKO

Helen Duphorn IKEA tillsammans med Mita Zell.

och tagit hand om hemmet och sonen.
Vi Sweor noterar att IKEA-folket har en informell ledarstil där
man ofta ger varandra feedback och jämställdhet prioriteras. Vi
hade många frågor och det blev ett intressant utbyte om bl a
kulturskillnader och hur vi svenskar ser på oss själva. Störst, bäst
och vackrast samtidigt som vi tyngs av jantelagen?
IKEA hade dukat upp ett lockande smörgåsbord med knäckebrödsmacka med rökt lax, köttbullar och annat smått och gott
inkl. efterrätter och dryck. Under minglet var det flera som
hittade gemensamma nämnare i gruppen och fick goda råd och
kontakter som kan leda till ett karriärlyft. Att nätverka är alltid
givande!
Stort tack till IKEA Portugal för ett varmt och generöst
mottagande!
T E X T: M I TA Z E L L

K

Bangkok-avdelningen har haft förmånen att lyssna på
AnnaKarin Norling som höll i en presentation om Sida.
”AnnaKarin tog oss med på en spännande resa där vi fick lära
oss vad Sidas mål är, vad strategin är för att ta sig dit, hur
mycket biståndet består av och hur Sida ser till att det når fram.
Varför vill vi hjälpa fattiga länder? Det fi nns faktiskt två
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sidor av myntet, vår villighet att ge bistånd beror på att vi
kan. Vi är ett rikt land och vi vill hjälpa men det är också av
egoistiska skäl. Fattigdom leder ofta till konfl ikter, sjukdomar
och miljöförstöring och det påverkar oss alla på olika sätt. När
fattigdom och orättvisor minskar blir världen fredligare och
säkrare. En fredligare värld innebär att Sverige också får större
möjligheter att exportera varor och tjänster till fler länder.
Vi fick också lära oss om hur fördelningen av biståndet ser
ut, vilka de största mottagarländerna är och att Sida för att
kunna genomföra sitt uppdrag effektivt och strategiskt arbetar
brett över flera ämnesområden. Stora utvecklingsfrågor berör
ofta ett flertal områden som behöver samverka. Vatten är ett
exempel som både är en avgörande fråga för hälsa och för hållbar
samhällsbyggnad.
Ingen lämnades oberörd efter denna givande och intressanta
föreläsning. Det blev även ett emotionellt uppvaknande för
många av oss. En påminnelse om vilken skyddad bubbla vi
svenska kvinnor har förmånen att leva i.”
T E X T: A N N A F R U M M E R I N

S TO C K H

OLM

– vi kallar oss ProfS
Under 2017 hade ProfS i Stockholm ett brett program med
bl a studiebesök på Telias nya spännande digitala kontor
i Solna, en informativ träff på Jurek där vi fick veta hur
svenska rekryterare jobbar och en temakväll om
Cross-cultural coaching. Vi har också fått lära oss hur man
jobbar med rösten, varför röster klingar olika och hur kvinnor
kan höras bättre samt haft en diskussionskväll om begreppet
autentisk – ett autentiskt ledarskap, finns det? Mellan studiebesök och föredrag brukar vi träffas på olika restauranger

för en after-work någon gång i månaden. ProfS strävar efter
att hålla det enkelt, kostnads- och tidseffektivt. Vi träffas på
kvällstid. Vill du vara med eller bara veta mer kan du kontakta
Elisabeth Byström som håller i trådarna under 2017/2018.
Du når henne på sweaprofessionals.stockholm@yahoo.se.
ProfS i Stockholm har även en sluten grupp på Facebook –
SWEA Professional Stockholm där vi snabbt kan
kommunicera med varandra och föreslå aktiviteter. Anmäl dig
direkt i Facebook om du vill vara med.

BERLIN

SWEA Professional Berlin startades
för tre år sedan. Vi är tre personer som
driver det med Anna Lindell-Oels
som initiativtagare. Hon är också en
av grundarna till det första SWEA
Professional.
Under det senaste året har vår verksamhet
formats till tre huvudområden:
Fortbildning/utveckling då vi haft
workshops i presentationsteknik,
styrelsearbete, samt CV och arbetsintervjuteknik. Det är större skillnad
mellan Tyskland och Sverige än man
kanske tror. Tyskland är mycket mer
konservativt än Sverige och det visar
sig inte minst i yrkeslivet.
Företagsevent där vi besöker intressanta
företag och får en inblick i deras verksamhet.
Nätverksträffar då vi träffas på After Work och börjar
kvällen med att tre medlemmar håller en cirka sju minuter lång
presentation av sig själv och sin karriärsbana. Det är ett
mångfacetterat nätverk med allt från konstnärer, cooperate
managers och entreprenörer till studenter och kvinnor som
är på slutet av sin karriär. Det är fascinerande att höra hur
karriärer och levnadsbanor hittar sin väg. Efteråt blir det alltid
intressanta diskussioner som bjuder till lärorikt nätverkande.

På bilden sitter vi på ”Deck 5” som är en av Berlins finaste
strandbarer. Den ligger på våning fem, längst upp ovanpå ett
parkeringshus. Har man ingen strand i närheten får man vara
kreativ! Här möts man av skön musik och vita tältdukar som
svajar i vinden. Fin sand på golvet att stoppa fötterna i, stora,
gröna växter och doften av mojitos. Man ser solnedgången
över en god cocktail och har många intressanta samtal. Får man
dessutom umgås med fantastiska kvinnor blir det en mycket
lyckad kväll!
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CECILIA LEDER NYA
HANDELSKAMMAREN
Hon har bott över hela världen med sin familj, varit ordförande för SWEA i Moskva
och varit med och startat handelskammaren i Indien. I juli 2017 tog Cecilia Oskarsson över rodret
för vår nya handelskammare, SwedCham. Här berättar hon om sig själv och sitt uppdrag.
T E X T: A N N I K A L A R S S O N , S I N G A P O R E

SWEA Magazine träffar Swean Cecilia Oskarsson mitt på det hektiska Orchard road. Hon både bor och arbetar på gångavstånd till
denna Singapores pulsåder, något som hon verkligen uppskattar
efter åren i bil i New Delhis samt Moskvas täta trafi k. Hennes
entusiasm är påtaglig när hon berättar om sitt uppdrag som
General Manager för det nybildade SwedCham. Cecilia fick i
juli uppdraget att vara delaktig i ombildandet av dåvarande SBAS
(Swedish Business Association Singapore) till en handelskammare,
ett arbete som pågår fortfarande.
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FOTO: GUNILLA LINDGREN, SINGAPORE

Vad är SwedCham?
SwedCham är en förkortning för Swedish Chamber of
Commerce. Under 2017 ombildades SBAS till SwedCham.
Organisationen fi nansieras genom medlemsavgifter. Vi vill i
första hand vara en plattform för svenska företag att nätverka
på. Genom oss kan våra medlemmar utbyta erfarenheter, skapa
kontakter och få rådgivning. Vi har ett värdefullt samarbete
med den svenska ambassaden samt Business Sweden – Team
Sweden. Vårt övergripande gemensamma mål är att stärka

svenska företag, både stora etablerade och mindre, t ex
start-ups. En stor del av vår verksamhet innefattar att ordna
intressanta events och seminarier för våra medlemmar.

Vad är skillnaden på SBAS och SwedCham?
Tidigare var det SBAS som bevakade svenska företags
intressen här. Eftersom det internationella handelsutbytet har
ökat i betydelse såg vi det som en nödvändig och viktig
utveckling att ombilda till en handelskammare. Genom att bli
medlem i Singapore Business Federation kom vi med i
International Chamber Commerce (ICC). Fördelarna med att
vara en handelskammare är många. Detta innebär t ex att vi
enklare får information om nya handelsavtal, och vi får även
större handlingsutrymme. Detta ger medlemmarna ökade
möjligheter att delta i aff ärslivet i regionen, kontaktnätet växer
och vi får större möjlighet att påverka än tidigare.

Vad är dina främsta mål för verksamheten?
Jag satsar i första hand på att utveckla våra undergrupper,

subcommittees på engelska. Här fi nns till exempel specifi ka
grupper för de som verkar inom HR, Finans, storföretag,
Start-Ups, CSR (Corporate Social Responsibility) m fl. Ju
aktivare de här grupperna blir, desto mer kan vi fokusera på
rätt frågor! Jag vill få våra medlemmar att engagera sig! Viktigt är även att utveckla samarbetet med EuroCham, och
därigenom med ICC. Jag vill också arbeta ihop med de
nordiska handelskamrarna, samt fördjupa utbytet med andra
svenska handelskammare i regionen.

Vad bidrar du med till organisationen?
Jag var med och formade Handelskammaren i Indien för 10 år
sedan. Det var roligt och en stor utmaning. Byråkratin kring
bildandet var omfattande - jag lärde mig att ha tålamod! Här
i Singapore kan det också vara krångligt och svårbegripligt.
Jag skapade mig ett nätverk då som jag kan använda mig av än
idag. Jag hoppas att min erfarenhet från Indien parat med min
entusiasm för arbetet ska få fler att känna sig delaktiga och vilja
engagera sig.

CECILIA OSKARSSON
BAKGRUND
Från Stockholm. Utbildad maskiningenjör
från KTH. Lämnade Sverige 2001. Har
bott i Japan, Tyskland, Australien, USA,
Polen, Ryssland och två omgångar i
Indien. I Singapore sedan 2016.
FAMILJ
Maken Magnus som jobbar för Roxtec,
barnen Siri (14), Inez (11) samt Erik (6).
FRITID
Jag gillar att ha en aktiv fritid. Främst
ägnar jag mig åt löpning, vandring samt
dykning. Jag gillar också att laga mat.
VAD LÄSER DU?
Just nu läser jag Maria Sehlins och Ida
Maria Fritzells bok ”Vårt Singapore –
de bofasta turisternas favoriter.”
FAVORITPLATS I SVERIGE?
Huset på Öland är vår fasta punkt och
hela familjen älskar att vara där.
VARFÖR SKA MAN VARA MED I SWEA?
Det är ett fantastiskt bra nätverk! Det
är roligt och givande att träffa kvinnor
i olika åldrar och situationer i livet. Jag
tror att vi som bott utomlands länge har
mycket att dela med oss av till dem som
nyligen flyttat ut.

FOTO:PRIVAT

Vi gillar att ha en aktiv fritid. Här är jag med min dotter Siri under vårt senaste dyk på ön Rawa.
Artikeln har tidigare publicerats i SWEA Magazine, Singapore.
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Välkomna nya Sweor!

MARIE BERGMAN

MARIE-LOUISE WIKLUND

NAMN OCH AVDELNING
Marie Bergman, SWEA
Luxemburg (är även med
i programgruppen och
styrelsen). Medlem sedan
hösten 2017.
FAMILJ OCH
FRITIDSINTRESSEN
Min familj består av min
sambo Johan och mina
fritidsintressen är att resa
och upptäcka nya platser.
VARFÖR GÅ MED I SWEA?
För att umgås med likasinnade utlandssvenskar,
behålla svenska traditioner
och för att få möjlighet att
lära känna härliga Sweor
runt om i hela världen.

NAMN OCH AVDELNING
Marie-Louise Wiklund,
SWEA Costa Blanca
FAMILJ OCH
FRITIDSINTRESSEN
Jag bor med min man Lasse
och vår hund Viber på Costa
Blanca i Spanien och jobbar
på Skandinaviska Skolan
där. Har två barn och två
barnbarn som bor i Sverige.
På fritiden vill jag fotografera, vistas i naturen,
pyssla med scrap booking
och sy.
VARFÖR GÅ MED I SWEA?
Jag gick med i SWEA för att
lära känna nya människor.

F O T O : T I N A O´ M A L L E Y, C H I C A G O
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SARA LINDBERG
NAMN OCH AVDELNING
Sara Lindberg, SWEA Irland
FAMILJ OCH
FRITIDSINTRESSEN
Min familj består av min
sambo Karl och våra två
barn Ellie 4 år och Max 1
år. Vi tycker om att åka
till stranden och bada och
kasta stenar i vattnet.
Irland har ju så många
fantastiskt fina stränder.
Personligen gillar jag att ta
långa promenader, lyssna
på musik, laga mat och
umgås med vänner.
VARFÖR GÅ MED I SWEA?
Jag har bott på Irland i
snart 12 år och det var
efter att jag fick mitt första
barn som jag gick med i
SWEA. Innan dess gick
jag alltid på den årliga
julmarknaden. Sedan min
dotter fötts blev det extra
viktigt att upprätthålla svenska traditioner för hennes
skull. Genom SWEA har jag
träffat ett härligt gäng svenskor och vi träffas veckovis
på fikamorgnar och på de
trevliga arrangemangen
som anordnas. Våra barn
får växa upp med andra
svensktalande barn och
våra familjer får vara med
och fira svenska högtider
och skapa traditioner.
Jag rekommenderar alla
utlandssvenskar att gå med
i SWEA. För mig har det
betytt mycket.

LILIAN NORDLUND
NAMN OCH AVDELNING
Lilian Nordlund, 28 år,
SWEA Japan (ny styrelseledamot)
FAMILJ OCH
FRITIDSINTRESSEN
Nygift med maken Henric
Olsson. På fritiden kopplar jag
av genom att plocka fram min
kreativa sida. Det brukar
vara att sy, rita och baka.
Jag tycker även om att
aktivera mig fysiskt; gärna
en motionsrunda ute i naturen, eller ett tufft pass inne
på gymmet.
VARFÖR GÅ MED I SWEA?
Som medföljande var det för
mig en självklarhet att gå
med i SWEA eftersom jag
snabbt ville skapa mig ett
socialt nätverk efter flytten
till Tokyo. Jag visste inte
riktigt vad jag skulle förvänta
mig när jag skickade in
medlemsansökan, men oj,
vad SWEA har levererat.
Under dessa två månader har
jag blivit varmt omhändertagen av Sweor som hjälpt mig
som nykomling i stort som
smått. De har besvarat frågor
eller bara mött mig innan en
aktivitet. för att hjälpa mig
att hitta rätt. Jag har fått
delta i många roliga dags- och
kvällsaktiviteter; aktiviteter
som jag förmodligen inte
skulle lyckats ta reda på eller
göra på egen hand. Vidare
så har SWEA inneburit en
gemenskap där vi medlemmar via föreningens projekt
arbetar tillsammans för en
god sak.

Maria Sehlin Malmö, Marina Hedin Karlstad, Annelie Nikou Singapore, Carin Spångberg
Malmö, Kerstin Dahl Jakarta, Carina Johansson Stockholm. Sittandes: värdinnan Marie PalmérBergholm Singapore och Ida Maria Fritzell Växjö.

Marie tar emot “lilla” matleveransen på bryggan.

Singapore-aktivitet blir
skärgårdsaktivitet
SWEA Singapore har sedan många år tillbaka haft matlag.
Kort och gott: man samlas runt en måltid, lagar och avnjuter den
tillsammans. Värdinnan köper ingredienserna och planerar.
Gästerna lagar middagen. Antalet brukar variera lite, men
i Singapore brukar det vara tre-fyra matlag.
T E X T: K E R S T I N D A H L S I N G A P O R E /J A K A R TA

V

arje matlag består av åtta personer som turas om med
värdinneskapet.
Man behöver inte binda sig vid att vara med i ett
matlag. Man kan istället vara uppskriven på en reservlista
och får då vara med när någon ordinarie matlagare uteblir.
Värdinnan för kvällen bestämmer menyn och köper hem
ingredienser. När så de övriga sju kommer, bjuder värdinnan
på en fördrink med tilltugg och lottdragning sker om vem som
får göra vilken rätt till middagen. Under matlagningen bistår
värdinnan med dirigering av vad fi nns var - samt serverar vin
till kockarna. Behöver inte tilläggas att mycket fnitter och
skratt förekommer…!
Jag var med i två matlag under mina fyra år i Singapore.
På grund av ut – och inflyttning av Sweor och deras familjer
tillkommer nya, och de kvarvarande av två matlag kan slås
samman till ett nytt. En idé som dök upp sommaren 2016 i
mitt matlag, men som inte kunde förverkligas då, blev istället
möjlig nästföljande sommar 2017 tack vare god planering. Ja,
riktigt alla som var med när idén föddes kunde inte vara med,
men de flesta.
Sista helgen i juli månad möttes sju av åtta matlagare vid
Stockholms Centralstation för taxiresa till Älgö, som ligger
nära Saltsjöbaden i södra Stockholm. Där blev vi upplockade
med båt av värdinnans man, som åkte i omgångar och hämtade
oss för vidare färd till deras sommarställe på ön Gåsö. Detta
blev ett helt fantastiskt, underbart, roligt och härligt dygn med

FOTO: PER PALMÉR

dessa fi na tjejer, som kom att bli mina vänner under åren i
Singapore. Alla var vi med i något av SWEAs matlag i
Singapore och denna sista helg i juli 2017 blev det alltså av.
Gåsö Matlag bildades!
Vår värdinna Marie hade lagat en mycket god, kall
Gazpacho med tillbehör till lunch. Under eftermiddagen bara
pratade vi och myste. En del av oss tog till och med ett svalkande
dopp i böljorna. Vi började kvällen med kubbspel tillsammans
med lite vin och snacks. Därefter kom vi igång med matlagandet. Det blev full rulle och inte en tyst sekund när åtta prat
– och matlagningsglada tjejer samsades på en liten yta i ett
sommarstugekök. Men det gick alldeles förträffl igt bra!
Efter en mycket god tre-rätters middag med vin och
avslutningsvis kaffe i båthuset nere vid vattnet, var vi mogna
för nattsömn i detta skärgårdsparadis.
Morgonen därpå njöt vi av frukost i solen. Några vid bordet,
andra på bryggan. Efter en enkel lunch blev det så dags för
avfärd och ett oundvikligt farväl till alla, men vi ses igen. Vi
kommer alltid att vara vänner. Denna helg kommer att ha ett
litet skimmer över sig. När vi sågs hade en del av oss lämnat
kära Singapore och återvänt till Sverige. Några skulle tillbaka
till Singapore och jag skulle vidare till Jakarta. Men en sak är
då säker: utan SWEA – inget Gåsö matlag. I skrivande stund
planeras för sommarens matlag som blir i annan tappning:
matlag Åmål vid Vänerns strand!
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Tillbaka till Sverige en dag?
Varför ska man vara kvar som medlem i SWEA när man flyttat
tillbaka till Sverige? Hur ser vi som återvänder på hemkomsten till
Sverige? Vilket stöd och vilken vänskap finns att få? Kan vi hjälpas åt
här hemma för att få känna den svenska SWEA-gemenskapen
som är så unik?
T E X T: K E R S T I N D A H L , S I N G A P O R E /J A K A R TA
I SAMARBETE MED SWEA-AVDELNINGARNA I GÖTEBORG,
M A L M Ö, STO CK H O L M,VÄ ST ER ÅS O CH Ö RESTA D
F OTON: PRIVATA F R Å N RES PEK TIVE AVDEL NING O CH PIX A BAY

”BRA att du tänker på oss hemvändaravdelningar”.

föring för oss - och nu gäller det att vi själva verkligen lägger
lite krut på detta.”

”Trevlig idé, tack Kerstin!”
”Tack för detta! Mycket bra initiativ!!!”
”Mycket bra idé. Jag har förstått att många "återvändare" framför
allt har problem med att känna sig accepterade. Folk tycker
de tror att de är märkvärdiga för att de har bott utomlands.
Då är det bra att ha sina SWEA-kompisar som kanske känner
likadant.”

Oj, vad många positiva kommentarer och svar som kom tillbaka
på frågan ”Varför SWEA i Sverige?” Vilken snöboll som sattes
i rullning! Den blev bara större och större med massor av kloka
och fi na idéer, synpunkter och förslag från våra fem svenska
SWEA-avdelningar på hemmaplan.

”Det känns jättebra!”
”Jag gissar att det här kommer att bli en fantastisk fi n marknads-

SWEA SVERIGE DRAR IGÅNG
1986 bildades SWEA Sverige som dock ganska snart delades
”Ute i världen undrar man ofta: varför finns SWEA i Sverige?
Många tror inte man behöver SWEA på hemmaplan, men
vi har funnit att det behöver de allra flesta, bl a för att få
hjälp med att komma in i rutiner och annat som ändrats
sedan man lämnade Sverige. Har man bott utomlands länge
har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen
glesnat. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka ”hem”. Det
kan bli en omvänd kulturkrock, som man inte alls räknat med.
Man kan också behöva en del råd i praktiska frågor.
Det är trevligt att prata med någon som vet och förstår hur
det är att bo utomlands och att kunna prata om skolor, matvanor, sjukvård och mycket annat med en likasinnad.”

Julfirande Sweor i Stockholm.
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Agneta Melin, AO SWEA Stockholm

upp i SWEA Göteborg och SWEA Stockholm. Exakt 10 år
senare, 1996, bildades först SWEA Västerås (som sedan 1993
varit en underavdelning till SWEA Stockholm) och SWEA
Malmö, som snart delades i SWEA Malmö och SWEA Örestad.
SPRIDNING FRÅN MUN TILL MUN
Information om dessa nya SWEA-avdelningar i Sverige gick
mestadels via mun-till-mun metoden. En del kompletterade
med brevutskick. Agneta Nilsson, vår grundare, skrev första
gången i SWEA-bladet sommaren 1994 att den fina och trogna
stödgrupp som fanns i Sverige började anta fastare former.
I slutet av augusti 1995 anordnades en framgångsrik SWEAmiddag på ”Sällskapet” i Stockholm. Det var så Sverigemiddagarna startade.
STOR ÅLDERSSPRIDNING MED FÖRSÖK TILL FÖRYNGRING
Åldern på våra SWEA-medlemmar i Sverige visar sig vara
väldigt varierande. Allt mellan 30 och 96 år! Det är Stockholm
som kan vara stolta över en medlem med en så aktningsvärd
ålder. I Västerås har de flesta nått pensionsåldern och den
yngsta medlemmen är 48 år. I Stockholm finns ett mörkertal,
eftersom en del medlemmar inte uppger sin ålder, men man
gissar att medelåldern ligger någonstans mellan 70 och 75 år.
Örestad har försökt starta SWEA Professional för att få in
en yngre skara medlemmar, men hittills har inte satsningen
fungerat till belåtenhet. Men man tänker inte ge upp!
AVDELNINGARNAS MEST POPULÄRA AKTIVITETER
I Västerås har man bäst uppslutning vid evenemang där man
bjuder in en gäst eller föreläsare och samtidigt har lätt förtäring.
Årsmötena har också blivit en trevlig tradition.
I Malmö drog besök på klostret Mariavall många besökare.
Men uppfattningen i Malmö är att man får ” jaga” mycket för
att få folk att anmäla sig.
Göteborg tycker att de är duktiga på att ta hand om hemvändande Sweor och man anstränger sig verkligen för att ge
dem ett varmt välkomnande. Medlemmarnas feedback är positiv
men blandad; många älskar de fasta, återkommande punkterna
såsom bio och lunch. Andra uppskattar att man lägger in lite
udda saker i programmet såsom ridning, modekväll eller reiki
(en form av healing genom handpåläggning; red anm).

Populärast i Stockholm är de kulturella aktiviteterna, men
det är också alltid intressant att lära sig något nytt. Det blev fullt
hus när Tove Lifvendal, ledarskribent på Svenska Dagbladet, var
på besök och talade om hur Sverige bättre borde ta vara på
erfarenheter från oss utlandssvenskar som flyttat hem. Stockholm har också haft kvällar med dagsaktuella teman som Sovjets
omvandling eller den ekonomiska krisen i Grekland, varvat med
chokladprovning och stadsvandringar. Stockholms medlemmar har stor spännvidd i sina intressen och man försöker tillfredsställa så många som möjligt.
Örestad har ett rikt utbud av aktiviteter varje månad. Man
erbjuder mycket, såsom lunch i Båstad två gånger/månad och
i Helsingborg en gång/månad. Dessutom har man aktiviteter
i grannlandet Danmark samt i närliggande regioner som Halland
och Småland. Det finns ett 10-tal olika aktivitetsgrupper i SWEA
Örestad, bl.a. bokklubbar, matlagningsgrupper, promenadgrupper
och kulturgrupper.

Styrelsen i SWEA Göteborg är från vänster: Skattmästare: Karin
Viertel, Ledamot: Kjerstin Jagre-Lindahl, Programansvarig: Marit
Nicklasson, Medlemsansvarig: Margareta Nilsson, Ordförande: Erika
Tiefensee, Vice ordförande & sekreterare: Susanne Rapp
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”Jag har inte bott i Sverige på 25 år så jag känner mig som
en utlänning. Den omvända kulturkrocken har jag märkt av
många gånger.”
Karin Viertel, Skattmästare, SWEA Göteborg

VAD KAN GÖRAS BÄTTRE INOM DE SVENSKA
AVDELNINGARNA?
I Västerås försöker man se över hur man ska kunna attrahera
fler medlemmar och även locka en yngre målgrupp. Det behövs
troligen fler kvällsaktiviteter och en lockande hemsida. Som mål
har man att synas mer utåt.
I Malmö tänker man på liknande sätt och ser till att någon från
styrelsen visar sig på evenemangen och försöker hälsa på och
prata med alla.
Viktigast är att lyssna på medlemmarna, säger man i Göteborg.
Årsmötet är ett bra tillfälle för detta. ”Gamla” Sweor går sällan
på återkommande evenemang, så detta ska man se över för att få
tillbaka gamla medlemmar.
Stockholm är inne på samma spår och säger att de alltid kan
bli bättre på att välkomna nya medlemmar och ge dem ett bra
stöd. Många har ju gjort samma resa och man skulle kunna
skapa ett slags faddersystem.

LOCKA FLER MEDLEMMAR BLAND HEMVÄNDARE
Via mun-till-mun metoden kan man ofta få flera medlemmar.
Västerås föreslår även att man kan få kontakt via HR-avdelningarna
på de företag som man vet har hemvändande familjer. Man
kan också synas i pressen vid olika evenemang, t.ex. vid våra
Sverige-middagar.
Malmö tycker att alla avdelningar utomlands bör göra
reklam för att SWEA även fi nns på olika ställen i Sverige och
hjälpa sina hemvändare med överföring.
I Göteborg upplever man att många inte vet om att SWEA
även fi nns i Sverige. Där har man noterat att många har blivit
medlemmar först efter att de har återvänt till Sverige.

”När man bott utomlands har man fått andra erfarenheter än
svenskar som bott kvar i Sverige. Man har fått andra perspektiv och influenser... Så precis som SWEA-avdelningarna
ute i världen kan vara ett stöd när man anpassar sig till nya
kulturer, så blir "hemvändaravdelningarna" i Sverige ett stöd
när man ska anpassa sig till den omvända kulturkrocken: att
vara svensk i Sverige igen.”
Erika Tiefensee, AO SWEA Göteborg

Stockholm tycker att SWEA International ska lägga ut information om Sverige-avdelningarna och informera om aktiviteter
och temagrupper. Det bör synas på hemsidan, i digitala SWEANytt och medlemstidningen SWEA Forum. Dessutom ska det
vara så enkelt som möjligt att flytta över sitt medlemskap.

Västerås-Sweor på utflykt.

Örestad har föreslagit, bl.a. vid VM i Perth 2017, att avdelningarna
i Sverige ska få besked så snart som möjligt om hemvändande
medlemmar. På så sätt kan man inom SWEA Sverige följa upp
och kontakta dessa medlemmar.
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FINNS BEHOV AV FLER SVERIGE-AVDELNINGAR?
Detta var en klurig fråga för alla våra avdelningar. Det har ju
naturligtvis mycket att göra med var de stora, svenska företagen
har sin huvudsakliga plats i Sverige och de är tyvärr inte så många
i de norra delarna av landet. Att starta SWEA i norrlandslänen kan
vara svårt med tanke på avstånden. (fotnot: SWEA Norrbotten
fanns under ett antal år men lades ned.)
HJÄLP OCH STÖD AV VARANDRA INOM
SVERIGE-AVDELNINGARNA
Samtliga Sverige-avdelningar tror att man genom hjälp och
stöd kan skapa ett samarbete tillsammans. Det handlar om att
dela med sig och fi nnas där för varandra. Det är bra att t.ex.

Sommarfina Sweor i Malmö.

kunna närvara vid Sverige-middagen och kunna representera sin
avdelning. Att det likställs med närvaro vid region – och
världsmöten. Programkommittéerna kanske kan ha ett gemensamt
videomöte eller en träff där man kan ge varandra inspiration. Det
vore också bra om ordförandena i Sverige-avdelningarna kunde
träffas eller skapa ett forum för att delge varandra stöd och tips.
Kanske kunde man skapa en databas där alla avdelningar kan lägga
in kort information om olika aktiviteter man har genomfört. Det
kan åtminstone fungera på aktiviteter som inte är lokala.

”Det är så viktigt att man är medveten om sin internationella
SWEA-tillhörighet så att inte någon SWEA-avdelning blir en
egen liten ö utan koppling till det globala systemet”.
Erika Tiefensee, AO SWEA Göteborg

Agneta Melin, AO i SWEA Stockholm har en fundering på om
det kanske vore bättre att våra svenska SWEA-avdelningar ingår
i samma region. Nu finns dessa fem svenska avdelningar i tre
regioner: Göteborg i VEMA, Malmö och Örestad i MEMA och
Stockholm och Västerås i OEMA. ”Det skulle säkert vara bra för
vår gemenskap, men samtidigt får vi som är AOs tips och idéer
genom våra månadsmöten från den region vi tillhör. Naturligtvis

Julbord i Örestad.

”Etableringen av SWEA brukar vara självgenererande, d.v.s.
när det finns tillräckligt många kvinnor i en större stad och
dessa känner behovet och har en initiativtagare, så växer
verksamheten. Vad vi kan göra är att se till att medlemmarna
vet att det finns stöd och hjälp att få för hur man startar och
driver en avdelning inom SWEA”
Agneta Melin, AO SWEA Stockholm

skulle vi kunna starta en SWEA-region Sverige (officiell eller
inofficiell) utan problem”.
Ja, som ni just har läst, märker vi att det finns många synpunkter bland våra medlemmar i Sverige på SWEAs engagemang
i Sverige. Mycket fungerar bra, men det finns säkert möjligheter
till förbättringar. Många av oss kommer att återvända efter
längre eller kortare vistelser utomlands och många av oss har också
upplevt den fantastiska vänskapen och kamratandan som finns i
våra olika avdelningar världen över.
Visst behövs SWEA hemma i Sverige!
Klart vi ska vara kvar som medlemmar även när vi återvänt
till Sverige!
SWEA - Världsvid Vänskap – Global Kompetens – Lokalt
Stöd. Frågor på det?
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Fd Int. ordförande Christina Moliteus, grundare Agneta Nilsson
och administrativ chef Katri Olander Serenius i en kaffepaus.

SWEA
Internationals

ÅRSMÖTE

TEXT OCH FOTO: SOFIA SOLFORS, LUGANO

V

år ordförande
Christina och
jag träffas på
flygplatsen i Amsterdam.
Hon kommer från Rom
och jag från Milano.
Tillsammans ska vi
åka den långa vägen till San Francisco,
platsen för SWEA
Internationals årsmöte 2018. Vi har massor att planera och
diskutera på planet och de knappa 11 timmarna går faktiskt
ganska fort. Vid årsmötet ska SWEA International bland
annat få fyra nya regionordförande (av totalt sju) och de förberedande arbetsmötena ska säkerställa att den nya styrelsen
får all nödvändig information för att kunna göra sitt viktiga
arbete på bästa sätt. När vi har landat möter vi Katri och
Anette från SWEAs administration och tillsammans kastar
vi oss in i en taxi och åker till Fishermans Wharf för att äta
en tidig middag. Samtidigt passar vi på att titta på sjölejonen
vid Pier 39 och spana på Alcatraz och Golden Gate bridge.
Ett SWEA-möte innebär långa dagar fyllda av arbete, så vi
utnyttjar sista kvällen medan tid finns, innan arbetsdagen börjar
i morgon kl 9.

i San Francisco
April 2018

Vår juridiska rådgivare Gîta Paterson berättar när mötet inleds
om grunden för hela SWEAs existens, nämligen att vi är en nonprofit organisation med juridiskt säte i USA. Det innebär att vi är
skattebefriade, men det kommer med en rad skyldigheter. För att
vi ska kunna vara skattebefriade är det viktigt att verksamheten
håller sig nära våra ursprungliga syften, dvs att sprida svensk
kultur och tradition och värna om det svenska språket. Våra
stadgar ger tydliga riktlinjer för allt arbete och vad vi får och
inte får göra i verksamheten. Eftersom kontrollen från amerikanska
skatteverket IRS är rigorös, måste vi ständigt säkerställa att vi
håller oss inom ramarna för verksamheten. SWEA har fantastiskt god hjälp av Gîta, som är en mycket erfaren jurist med säte
i Paris och som har funnits med i SWEA nästan sedan starten. Det
är Gîta som hjälpt oss att formulera stadgar och garantera skattefriheten, och även gjort våra ’chapter agreements’ som varje avdelning lyder under. Hon hjälper oss även med varumärkesförnyelse och alla juridiska frågor som uppkommer i organisationen.
Gîta berättar om det gedigna arbete hon gjort för SWEA och
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informerar om de skyldigheter vi har att förhålla oss till. Speciellt
kring donationer och stipendier är det viktigt att säkra att vi gör
rätt. Under 2017 skänkte SWEA drygt 250 000 dollar i stipendier
och donationer. Applåd! En helt fantastisk summa som vi ska vara
stolta över!
Styrelsen får också lyssna till SWEAs fondförvaltare
Kerstin Eriksson-Splawn, som förklarar sitt arbete med att
förvalta SWEAs kapital och hur avkastningen till stipendier
går till. Dagen slutar med att Maude Vännman, tidigare RO,
sammankallande i stadgekommittén osv. berättar om när hon
blev SWEA-frälst! De som var med i starten av SWEA återkommer ofta till det tillfälle då man blev Swea i hjärtat på riktigt.
Det är självklart något mycket viktigt för alla i styrelsen att ta
med sig för att sprida ut den rätta känslan i organisationen. Vi
får också veta att tidigare satt alla över 70 AO med i SWEAs
styrelse, vilket ledde till att årsmötet kunde ta sex timmar!
På torsdagskvällen är alla närvarande Sweor, plus flera
representanter för SWEA San Francisco hembjudna till
Barbro Osher. Vi får chansen att komma till hennes otroliga
lägenhet på 39:e våningen mitt inne i centrala San Francisco
med 360-graders vy över staden. Det är en klar och solig kväll,
vilket ger ett fantastiskt ljus inne i lägenheten. Alla Sweor
trängs och tar gruppfoton ute på en av balkongerna, där man
har magisk utsikt över staden och vidare över Golden Gate.
Det blir en oförglömlig kväll, med god mat och dryck, och
där Barbro också generöst berättar sin historia hur hon kom
nygift men ensam till San Francisco och kontaktade sin gamla
vän Agneta och bad henne komma upp från Los Angeles för
att starta en SWEA-avdelning även i San Francisco. Självklart
gjorde Agneta det! Barbro berättar hur mycket det betydde
för henne, vilket säkerligen har varit en bidragande orsak till
hennes generösa bidrag till SWEA International genom åren.
Innan bussen tar oss hem till hotellet guidar Barbro oss genom
den fantastiska konstsamling hon och hennes man har samlat
ihop genom åren och vi får se många skandinaviska kända
konstnärer i samlingarna, men även spännande konst från
övriga världen. Det är en kväll att minnas för resten av livet.
Mötesdag nummer två börjar med att de olika regionordförandena (RO) presenterar sin region och summerar arbetet
man gjort de senaste två åren.
OAME (östra Amerika) – Cecilia Browning avgår och
Camilla Trier Mörch är nyvald på två år.

Market street
Den urgoda och vackra
smörgåstårtan

Skattmästare Pernille Nordström,
Christa Kiviharju Alfredsson, Karin Högman
och Camilla Trier Mörch åker cable car.

ASIEN – Anna Centerman, SWEA Beijing, sitter kvar i två
år till.
MEMA (mellersta Europa) – Eva Gram Toft, SWEA Luxemburg,
omvald på två år.
VEMA (västra Europa) – Christa Kiviharju Alfredsson avgår
och Eva Kars, SWEA Holland, tillträder som RO.
OEMA (Östra Europa) - Birgitta Koniali avgår och Anette
Rydén, SWEA Athens, är vald på två år.
MAME – Anna Bergström, SWEA Denver, omvald på två år.
VAME – Ia Dubois avgår och Susanne Southard, SWEA
Arizona, är vald på två år.
Styrelsen får under förmötesdagarna chansen att diskutera
högt och lågt kring SWEA-arbetet; från medlemsrekrytering
och vårt medlemsregister, styrelsearbete, stadgar, målsättningar,
ekonomi, SWEA Professional, till digitala medlemskort,
Sverigemiddagen, VM och SWEAs 40-års jubileum under
2019. Det är verkligen mycket att gå igenom och diskutera,
men otroligt givande. De inbjudna talarna och rådgivarna
adderar ytterligare dimensioner och perspektiv att förhålla sig till.
Vi får också höra vår grundare Agneta Nilssons helt fantasiska
livshistoria och framför allt hur hon kom på idén och grundade
SWEA hemma i Los Angeles. Fortfarande står julmarknaden i
Los Angeles för en stor del av intäkterna till SWEA där, precis
som i många andra städer i Nordamerika där SWEA ordnar
välbesökta och populära julmarknader. Det blev många skratt
under Agnetas berättelse, men lika många gånger förundras
man över hennes otroliga energi och fantastiska personlighet.
Hon berättar att de första 40 SWEA-avdelningarna grundade
hon själv, mycket tack vare hennes man Gunnar som jobbade
på SAS och sponsrade henne med biljetter. Agneta är inte
längre operativ inom SWEA, men fi nns självklart alltid med
i bakgrunden som Chairman Emeritus och som den stoltaste
Swean enligt henne själv.
På lördagen är det sedan dags för årsmöte, och detta äger rum inne
i San Francisco på Swedish American Hall (där det bland annat
finns ett SWEA-bibliotek). Klockan 11 slår Christina klubban i
bordet och förklarar mötet öppnat. Samtidigt hör man tyst hur
det plingar till i datorn på bordet och de medlemmar som valt att
följa mötet via Go-To-Meeting loggar in. Christina styr mötet
med effektiv och varm hand och vi leds genom ett antal beslut
som fattas årligen och självklart en del nya. I år har styrelsen

Tre av fyra avgående regionordförande avtackades.
Birgitta Koniali OEMA, ordförande Christina Hallmert,
Christa Kiviharju Alfredsson VEMA och Cecilia Browning OAME.

beslutat sig för att bilda tre nya kommittéer för att föra SWEAs
arbete framåt;:
-Donationskommittén; ska hjälpa SWEAs avdelningar och
regioner med att hitta lämpliga donationsprojekt och stötta dem
i arbetet då vårt regelverk är komplicerat.
-Kommunikationskommittén; ska samordna all kommunikation
och alla våra kommunikationskanaler inom SWEA.
-BUS-kommittén; ska fortsätta BUS-projektets arbete med barn
och svenska språket i en regelrätt kommitté eftersom detta är en
viktig del av SWEAs arbete.
Under mötet presenteras också Årets Svenska Kvinna
(ÅSK), där motivationen läses upp av vår grundare Agneta
Nilsson. Detta år går den prestigefulla utmärkelsen postumt till
glaskonstnärinnan Ulrica Hydman Vallien. SWEAs styrelse
hade röstat fram henne som ÅSKa tre veckor före beskedet
kom att hon hade avlidit. Styrelsen valde då för första gången
att utdela detta pris postumt.
De övriga tre stipendierna som delas ut läses upp och dessa
kommer tillsammans med Årets Svenska Kvinna att delas ut
under Sverigemiddagen i Västerås i augusti. Sigrid Paskells
Stipendium i Scenkonsterna 2018 tilldelas Nils Wetterholm,
från Stockholm, som varit aktiv inom teater sedan barnsben.
SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen
och samhället 2018 tilldelas Heidi Synnøve Djuve, doktorand
vid University of Aberdeen, UK för hennes arbete med avhandlingen The Scandinavian Medieval Specula.
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2018 tilldelas Tove Larsson, forskare
inom engelsk språkvetenskap.
De tre stipendierna och utmärkelsen Årets Svenska Kvinna
kommer att delas ut under Sverigemiddagen i Västerås i augusti.
Efter årsmötet serverades en otroligt vacker och välsmakande smörgåstårta, självklart gjord av en San Francisco-Swea.
Det blev den perfekta avslutningen på våra mötesdagar i
Kalifornien.
Att delta i ett möte där kompetenta kvinnor från hela världen
samlas ger en mängd bra energi. Vilken otrolig kraft det fi nns
i vår organisation! Själv har jag redan blivit SWEA-frälst, men
att delta i ett internationellt möte är annars den bästa vägen till
frälsning. Det är svårt att sluta le på planet hem.

Sofia Solfors
SWEA Milano
Sekreterare, SWEA International
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ahl
Kerstin D

Madeleine Kershaw

S us a n na

Cas tells

SWEA
— gemensamt för forna kollegor
Samma arbetsplats för cirka 30 år sedan. Via digitala nätverk, och SWEA,
får vi kontakt igen, trots att vi är på olika platser i världen.
T E X T: K E R S T I N D A H L , S I N G A P O R E /J A K A R TA F O T O N : P R I V ATA

U

nder åren 1984 – 1990 arbetade
jag i receptionen på Hotel
Continental på Vasagatan i
Stockholm. Den byggnaden är nu riven,
men ett nytt ”Contan”, som var vårt
namn på vår arbetsplats, har sett dagens
ljus på samma tomt sedan några år tillbaka. Under min tid på hotellet såg jag
arbetskamrater komma och gå, däribland
Madeleine Kershaw och
Susanna Castells. Tack vare gemensamma
vänner, och Facebook förstås, har vi
återupptagit kontakten, och alla tre är
vi Sweor!
Under den första halvan av min period
på hotellet hade Madeleine Kershaw, som
då hette Lindberg i efternamn, och jag
samma arbetsuppgifter som hotellkassörer.
Vi avlöste oftast varandra vid arbetspassen, men arbetade även tillsammans
vissa pass. Den senare delen av min
tid på Hotel Continental anställdes en
bokningsassistent och det var Susanna
Castells.

Hur blev våra liv efter Contan? Hur
hamnade vi där vi är idag och varför?
Madeleine Kershaw, som idag bor i
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San Diego, är fortfarande aktiv inom
hotellbranschen. Hon lämnade Sverige
1993 för att flytta till San Diego, USA.
Där gifte hon sig med sin amerikanske
fästman och fick snabbt två barn, sonen
Adam och dottern Julia (nu 22 år resp
20 år).
”I början var det inte viktigt att prata
svenska eller att följa svenska seder,
faktiskt blev det tvärtom. Jag ville leva
mig in i allt amerikanskt och brydde mig
inte om något svenskt”, säger Madeleine.
Det blev dock en förändring av detta
när barnen föddes. ”Då, helt plötsligt,
kändes det väldigt viktigt med allt
svenskt - att baka kanelbullar, läsa Pippi
Långstrump, lyssna på Emil i Lönneberga på kassettbandspelare med mera”,
fortsätter Madeleine. Hon lärde känna
andra svenska mammor och tillsammans
startade de en barngrupp i San Diego.
Vi träffades i olika lekparker runt om San
Diego. ” På så sätt kom jag i kontakt med
SWEA och gick med som medlem”, säger
Madeleine.
Madeleine tycker det känns mycket
viktigt att ha kontakt med andra svenskar.

Hon säger att även om de flesta av
oss bott utomlands under många år,
så känns det som om man kommer
varandra närmare tack vare att man har
samma ursprung.
För Susannas del kom livet utomlands
i ett mycket senare skede i livet. När vi
lärde känna varandra på Contan i slutet
av 1980-talet var Susanna gift och hade
två små döttrar.
”Jag befann mig plötsligt i en ny fas
i livet, barnen hade flyttat hemifrån,
mina båda föräldrar fanns inte längre i
livet och jag var väldigt trött på mitt
arbete”, berättar Susanna. Hennes man
hade en längre period rest fram och
tillbaka i sitt arbete till Förenade Arabemiraten och fick möjlighet att söka en
fast tjänst i Abu Dhabi med ett kontrakt
som i första hand skulle gälla i tre år.
Med vetskapen om möjligheten att få
uppleva något helt annat under några
år i mitt liv och att få njuta mer av
ljuset och värmen under vinterhalvåret,
var det egentligen inte så svårt att ta
beslutet att lämna Stockholm för Abu
Dhabi”, säger Susanna.

Redan innan Susanna och hennes man
lämnade Sverige i oktober 2017, hade
Susanna fått kontakt med en av Sweorna
som fanns i Abu Dhabi, eftersom deras
män arbetade tillsammans. ”Hon berättade om de aktiviteter som de brukade
anordna: utflykter i öknen, luncher på
de lokala matställena, vattengymnastik
och träffar kring våra svenska traditioner”.
Att gå med i SWEA såg Susanna som
en möjlighet att hitta nya vänner att
umgås med och upptäcka nya saker:
”Det är ju så mycket lättare om man är
några fler”, säger hon. De nya vännerna
inom SWEA var också till stor hjälp med
all vägledning och Susanna fick många tips
och svar på frågor hon hade som nyanländ.
”Mottagandet och gemenskapen har
varit och är fantastisk”, fortsätter
Susanna. ”Vi stöttar varandra och är
omtänksamma på ett sätt jag inte har
varit med om tidigare”.
För Susanna och hennes man har det
tagit tid att hitta nya rutiner och hitta
balans i det nya livet, men Susanna är
övertygad om att utan Sweorna hade

det varit betydligt svårare. ”Det känns
skönt och tryggt att ha dessa kvinnor
omkring mig!” avslutar Susanna.
För min egen del träffade jag min man
under mina två sista år på Contan. Åren
rullade på, vi bildade familj och fick
två döttrar. Både min man och jag hade
passerat 50 år med marginal och var nog
ganska nöjda med vår tillvaro, då frågan
kom till maken om vi kunde tänka oss
ett "expat"-kontrakt och flytta utomlands under en period. Vi funderade
inte särskilt länge. Klart vi ville ta
chansen. Äldsta dottern, som vid vår
flytt skulle fylla 16 år, blev glad och
menade att hon gärna ville plugga
utomlands – nu fick hon familjen med
på köpet. Den yngsta, som var drygt
13 år, var väl inte lika förtjust vid det
tillfället. Men nu, med facit i hand, vet
hela familjen att det har varit och är
enormt positivt och givande att barn
och ungdomar får möjligheten att gå i
internationell skola vid utlandsflytt.
I juli 2013 gick färden till Singapore

Välkommen till Västerås
2-3 augusti 2018!

som skulle bli vårt hem i fyra år framåt.
Huset i Sverige såldes, med en tår i ögat,
men med tanke på att vi inte visste hur
familjen skulle komma att se ut vid en
eventuell återflytt till Sverige, så kändes
det som den bästa lösningen.
Att jag skulle gå med i SWEA
Singapore var en självklarhet från första
början. Redan i januari samma år vi
flyttade ut hade jag mejlkontakt med
dåvarande ordföranden i Singapore.
Minns hur jag längtade efter säsongens
första ”Fika på Stan” som det kallas
i Singapore: en öppen träff för alla,
oavsett om man är medlem eller ej, men
kanske funderar på att bli. Ja, resten är
historia, som man säger.
Jag kan bara instämma med Madeleine
och Susanna att SWEA innebär en
trygghet, gemenskap och glädje och att
man knyts ihop genom det gemensamma
ursprunget och de svenska rötterna.

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”
1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.
Båda rummen har TV och privata badrum.

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

Köpa eller sälja hus i USA?
ÅRETS SVERIGEMIDDAG
2-3 AUGUSTI 2018, I VÄSTERÅS

Jag och mitt team är här for dig!
Kontakta Anna Borelli, mobil nr 617-921-5955
eller email anna@barberrealestategroup.com,
licensierad fastighetsmäklare i MA sedan 2001.
Vi är baserade i vackra Wellesley, ca 20 minuter
10*"®.ǫ+/0+*ċ!"!.!*/!.ü**/ē

Vi hoppas att Mälarstaden ska visa sig från sin bästa sida
med fantastiskt sommarväder och glittrande vatten.
Det blir båtutflykt, mingel på slottet och middag med
prisutdelning till våra stipendiater.
ANMÄLAN SENAST 19 JUNI.
sommar.swea.org/2018/anmalan-sverigemiddagen2018/
BarberRealEstateGroup.com
73 CENTRAL STREET | WELLESLEY | MA 02482
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea innebär fler förmåner än vår världsvida
vänskap och vårt fantastiska kontaktnät! Vi hoppas att de
medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs
medlemmar ska vara till glädje för många av er.
Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i
kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på
olika sätt. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:
advertising@swea.org
Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org
S
Som medlem i SWEA kan du alltid
spara ytterligare 15% utöver Avis
s
boka-tidigt- och weekendpriser när du
b
hyr bil i Sverige, Norge och Danmark.
Uppge AWD nr. S521801 vid bokning på telefon eller via Avis
webbsida för SWEA Internationals medlemsförmån. Vanliga
bokning-och hyresvillkor gäller.
Mera information hittar du här: avis.se/hyrbilserbjudanden/
partners/swea

AVIS

Det moderna nordiska
livsstilsmagasinet för
Amerika ges ut fyra
A
gånger om året och skriver om kultur, mode, design, mat,
natur mm. Som medlem i SWEA och boende i USA kan du
prenumerera ett år för bara $15 och spara 21% (ordinarie
pris $19). www.nordicreach.com

NORDIC REACH

KIDSREAD AB
ERBJUDER NY APP FÖR SVENSKA BARNBÖCKER
Nya appen för obegränsad läsning av barnböcker i
surfplattan för åldrarna 0-12 år (funkar som Netflix fast
för barnböcker, enkelt uttryckt). I appen hittar ni tonvis
med svenska barnböcker från i stort sett alla svenska
förlag. Vi fyller på löpande med nya böcker.
Förmån till SWEAs medlemmar som tecknar en
prenumeration på Kidsread: vi bjuder på första
månadens prenumerationsavgift (49 sek). För
återbetalning mejlar man bara till swea@kidsread.
se, så ordnar vi det. Därutöver så har ju alla 14 dagars
kostnadsfri prova-på-period.
Här kan ni läsa mer: www.kidsread.se.

SENIORGLÄDJE AB
VERKAR FÖR EN MER GLÄDJEFYLLD OCH SOCIAL VARDAG
FÖR VÅRA ÄLDRE
Seniorglädjes tjänst utgår från seniorens intressen och
värderingar och tillsammans fyller vi seniorens vardag med
aktiviteter och social samvaro.
Deras pris ligger på 599kr/ timme inkl. moms. Seniorglädje
erbjuder SWEAs medlemmar en rabatt på 20%.
Seniorglädjes tjänst är en så kallad rut-tjänst vilket gör att en
del av kostnaden är subventionerad av svenska staten om den
som fakturan är skriven på har inkomst i Sverige. I detta pris
ingår en seniorvän som är särskilt matchad till ens förälder
utifrån förälderns intressen och önskemål. Det är alltid samma
person som kommer hem till ens mamma eller pappa. Seniorglädjes webbplats: www.seniorgladje.se
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NEXTORY LJUD & E-BÖCKER
Hos Nextory kan du läsa
ä och lyssna på
å tusentals e-böcker
ö
och ljudböcker. Du kan läsa när du vill, var du vill och du
har alla böcker direkt i din mobiltelefon eller surfplatta. Ta
med boken till stranden, eller varför inte till sommarstugan?
Bara fantasin sätter gränsen. Ange koden SWEA30 vid
registrering. www.nextory.se/kampanj/swea
Åregården
är
Å
ett
e modernt
och
o exklusivt
fjällhotell med anor från 1895 mitt i Åre By. Här ryms 54 rum,
1 svit, 2 hotellägenheter, en lobbybar, tre restauranger och en
nattklubb. Från hotellet har du utsikt över såväl Åresjön som
fjälltopparna och det unika läget bidrar till att det inte är mer
än ett stenkast från både backar och restauranger.
Som medlem i SWEA får du med koden SWEA18 20% rabatt
på din bokning fram till 28 juni. Bokning sker i mån av plats.
Perioden 28 juni-17 augusti 2018 gäller bo 4 nätter men
betala för 3. Hotel Åregårdens hemsida: www.aregarden.com

HOTEL ÅREGÅRDEN

NORDIC CHOICE HOTELS
Rabatt för SWEA-medlemmar med familj och vänner
Följ instruktionerna i manualen och få 8% rabatt på samtliga
Nordic Choice Hotels i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Baltikum.
Nordic Choice Hotel bokningsmanual (på engelska):
http://swea.org/documents/annons/nordic-choicebokningsmanual-a4.pdf

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Tetra Laval
Sofia Distans
Swedish Delight B&B
Swedish Press
Viveka Kjellgren, mäklare
Barber Real Estate Group Anna Borelli
Orrefors
WEBB-ANNONSÖRER
Sigtunaskolan
Sofia Distans
Hotel Åregården
Camilla Thulin Design
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
SEB
Swedbank
Svenskt Näringsliv
Swedish Press
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU:
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden

TIPS OCH NYHETER
från Svenska institutet
T E X T: A N N A K N U T S S O N , S V E N S K A I N S T I T U T E T

FOTOUTSTÄLLNING
Johan Bävmans fotoutställning Swedish Dads fortsätter
turnera över världen. Utställningen, som innehåller 25
porträtt av föräldralediga pappor och deras syn på sin roll,
syftar till att visa effekterna av ett mer jämställt föräldraskap
på både individ- och samhällsnivå. Swedish Dads har
hittills visats i ett femtiotal länder och kommer under året
bland annat visas i Colombia, Kenya och Kambodja.

GÄSTBOSTÄDER
Svenska institutet i Paris erbjuder gästbostäder för forskare
eller kulturarbetare som arbetar med projekt med anknytning till Frankrike. Bostäderna ligger i det karakteristiska
1600-talspalatset, Hôtel de Marle, mitt i centrala
Maraiskvarteren och kan hyras under 14 eller 28 dagar
under en kalendermånad. Sista dagen för ansökan är den
15 oktober 2018 för boende under februari-augusti 2019.
Läs mer på webbplatsen paris.si.se.

FOTO: JOHAN BÄVMAN

BILDBANK
På sajten sharingsweden.se fi nns
verktyg för den som informera
om och presentera Sverige, och på
Sveriges officiella bildbank, imagebank.sweden.se, finns omkring 3500
bilder som är gratis att använda
för dig som ska presentera Sverige
utomlands.

STIPENDIER
Svenska institutet utlyser och
förmedlar flera olika program för
både in- och utresande stipendiater.
Stipendier delas ut till studerande
från kandidat- till forskarnivå.
Besök Svenska institutets hemsida,
si.se, för mer information om
utlysningsperioder och programländer.

INGEMAR BERGMAN
I juli 2018 skulle Ingmar Bergman
(1918-2007) ha fyllt 100 år. Under
minnesåret lanserar Svenska institutet ett
fi lmpaket med ett urval av de största
långfi lmsklassikerna regisserade av
Bergman i nyöversättningar och till
språk där fi lmerna tidigare inte varit
fullt tillgängliga. SI producerar även
ett så kallat toolkit som bland annat
innehåller en essä av Maaret Koskinen,
en tidslinje som visar på Bergmans stora
produktion, en interaktiv fi lminstallation
och utställningen Ingmar Bergman and
his legacy in fashion and art. Läs mer på
sharingsweden.se.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige.
Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och
långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat.
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ADRESSLISTA
SWEA International, Inc.
Grundare
och ordförande emeritus

Agneta Nilsson

founder@swea.org

Christina Hallmert
Pia Wennerth
Suzanne Southard
Anna Bergström
Camilla Trier Mörch
Eva Kars
Eva Gram Toft
Anette Rydén
Anna Centerman

E-post:
president@swea.org
vicepresident@swea.org
vame@swea.org
mame@swea.org
oame@swea.org
vema@swea.org
mema@swea.org
oema@swea.org
asien@swea.org

Sofia Solfors
Pernille Nordström
Margaret Sikkens Ahlquist
Gîta Paterson
Kerstin Eriksson-Splawn
Katri Olander Serenius
Anette Lemmel
Vicki Almstrum
Katarina Rönnlund Wright
Kerstin Dahl
Katri Olander Serenius

secretary@swea.org
treasurer@swea.org
pastpresident@swea.org
office@swea.org
fundmanager@swea.org
adminchef@swea.org
office@swea.org
webmaster@swea.org
sweanytt@swea.org
editor@swea.org
advertising@swea.org

Styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Regionordförande
Regionordförande
Regionordförande
Regionordförande
Regionordförande
Regionordförande
Regionordförande

VAME
MAME
OAME
VEMA
MEMA
OEMA
ASIEN

Övriga befattningar:
Sekreterare
Skattmästare
Fd ordförande
Juridisk rådgivare
Fondförvaltare
Administrativ chef
Administrativ assistent
Webbredaktör
Redaktör SWEA-Nytt
Redaktör Forum
Annonsansvarig

SWEA Lokalavdelningar:
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REGION VÄSTRA AMERIKAS (VAME)
Arizona
Carin Norlund
Hawaii
Sara Gruvin
Las Vegas
Lena Walther
Los Angeles
Cornelia Gibrand
Orange County
Annette Åsberg
Portland
Tina Kreft-Tengblad
San Diego
Britta Armstrong
San Francisco
Birgitta Hilleberg Durrett
Santa Barbara
Mami-Ann Henry
Seattle
Kristina Ljungkvist
Vancouver
Rebecca Keckman

arizona@swea.org
hawaii@swea.org
lasvegas@swea.org
losangeles@swea.org
orangecounty@swea.org
portland@swea.org
sandiego@swea.org
sanfrancisco@swea.org
santabarbara@swea.org
seattle@swea.org
vancouver@swea.org

REGION MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin
Hanna Arnby Wedin
Chicago
Ariane Heffernan
Dallas
Carola Liljegren
Denver
Lisa Jonsson
Florida, South
Åsa Hellsten
Houston
Ellen Martinez
Michigan
Malin Clark
Minnesota
Ylva Gullaksen
Toronto
Ulrika Palm

austin@swea.org
chicago@swea.org
dallas@swea.org
denver@swea.org
florida@swea.org
houston@swea.org
michigan@swea.org
minnesota@swea.org
toronto@swea.org

REGION ÖSTRA AMERIKAS (OAME)
Atlanta
Lisbeth Boli
Boston
Lise Rosland
New Jersey
Anna Liebler
New York
Rebecca Hedlund
North Carolina
Madelene Trolle
Philadelphia
Anna-Lena Bromberg
Virginia Beach
Stella Gedda
Washington DC
Cecilia Östman

atlanta@swea.org
boston@swea.org
newjersey@swea.org
newyork@swea.org
northcarolina@swea.org
philadelphia@swea.org
virginiabeach@swea.org
washingtondc@swea.org

ADRESSLISTA
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona
Agnetha Hesselius
Costa Blanca
Mona Trygg
Göteborg
Erika Tiefensee
Holland
Linda Sjöström
Irland
Linda Sahlin McConnell
Lissabon
Marie Ahlberg
London
Cecilia Ogvall
Mallorca
Elisabeth Köster
Marbella
Eva Roman
Oslo
Kari Styren

barcelona@swea.org
costablanca@swea.org
goteborg@swea.org
holland@swea.org
irland@swea.org
lissabon@swea.org
london@swea.org
mallorca@swea.org
marbella@swea.org
oslo@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)
Belgium
Karine Henrotte-Forsberg
Berlin
Anna Oels Lindell
Israel
Gunilla Minzari
Köln/Bonn
Kristin Adelgren Hackenbroch
Luxemburg
Petra Cato
Malmö
Agneta Staaf
Milano
Anna Spjut
Paris
Helene Mjörndal
Rimini
Desirèe Forni Ascari
Rivieran
Marita Mårtensson
Rom
Anna Grind
Örestad
Maj-Lis Lindberg Pålsson

belgium@swea.org
berlin@swea.org
israel@swea.org
kolnbonn@swea.org
luxemburg@swea.org
malmo@swea.org
milano@swea.org
paris@swea.org
rimini@swea.org
rivieran@swea.org
rom@swea.org
orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)
Athens
Helene Bankefors-Palaghias
Basel
Eva Bonhote
Budapest
Maria Hedenfalk Lejdering
Genève
Christina Linnér
Istanbul
Esin Karakurt
Mellanöstern
Maria Svedenhov
Moskva
Galina Buassonad
München
Helena Ozols
Stockholm
Agneta Melis
Västerås
Louise Pedretti Ilkka
Wien
Roma Bratt
Zürich
Marie-Louise Mägerle-Axelsson

athens@swea.org
basel@swea.org
budapest@swea.org
geneve@swea.org
istanbul@swea.org
mellanostern@swea.org
moskva@swea.org
munchen@swea.org
stockholm@swea.org
vasteras@swea.org
wien@swea.org
zurich@swea.org

REGION ASIEN
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Kuala Lumpur
Melbourne
Perth
Seoul
Singapore

bangkok@swea.org
beijing@swea.org
hongkong@swea.org
japan@swea.org
kualalumpur@swea.org
melbourne@swea.org
perth@swea.org
seoul@swea.org
singapore@swea.org

Anna Frummerin
Alexandra Fors
Tina Täck
Sophia Bylesjö
Pia Ridström
Johanna Persson
Carrie Söderberg
Jenny Davås
Anna Seefeldt

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika

Amerikas = Nord-, Mellan- och Sydamerika

26 april 2018

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden.
Våra e-postadresser får dock absolut inte användas i försäljningssyfte.
För information om annonsering internationellt i medlemstidningen
SWEA Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:
advertising@swea.org.
För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338
USA
office@swea.org
www.swea.org
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Till sist...

D

u har just bläddrat igenom, eller kanske lusläst,
årets första nummer av SWEA Forum 2018. Ett
nummer i lite nya kläder och med nya inslag.
Hoppas du gillade att läsa om Lakritsfesten i Boston, om
nye svenske kardinalen i Rom och om Cecilias arbete på
nya handelskammaren i Singapore.

Nya ansikten har vi också fått se i form av nya
regionordförande och nya Sweor som vi hälsar extra
välkomna.
Nu är frågan, eller frågorna: Vad tyckte du om nya
Forum? Var den bra och läsvärd? Vad var mindre bra?
Tycker du vi glömt något? Sist, men inte minst, har du
tips på innehåll till framtida nummer? Vill du rent av
skriva något själv och hjälpa oss fylla tidningen?

Du kanske blev lika nyfi ken på Helena Thorfi nns andra
bok ”Den som går på tigerstigar” som jag.
Valet av många bilder med lite kortare texter är medvetet.
Vi tror det blir en bra blandning tillsammans med de lite
längre artiklarna.

Vi är nyfi kna på att få höra din åsikt. Skicka gärna
några rader till oss på mejladress editor@swea.org.

Naturligtvis behåller vi artiklar om
m Årets Svenska Kvinna
och våra stipendiater som blivitt och är en
sådan viktig del av SWEA. I detta
nummer fick ni en kort presentation av dem. I nästa nummer
får ni veta mer om dessa duktigaa
personer.

Kerstin Dahl, redaktör

da k t
Min re
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FÖLJ OSS PÅ...
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SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK
med 7 000 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar
och ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är
att främja det svenska språket
samt sprida svensk kultur och
tradition.
SWEA ger donationer och delar
ut stipendier för två miljoner
kronor per år.
SWEA är en ideell organisation
som erbjuder ett personligt
kontaktnät samt är ett starkt
socialt stöd för den svenska
industrin utomlands.
SWEA representeras på många
platser i världen och spelar en
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets kris och
beredskapsplan.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

Ett svenskt nätverk i området
du bor

FACEBOOK

INSTAGRAM

www.facebook.com

www.instagram.com

SWEA INTERNATIONAL
Informationssida som du
kan gå in och ”gilla”.

Här lägger Sociala Mediergruppen upp bilder från
olika avdelningar men
även annat intressant.
”En bild säger mer än
tusen ord” är det som
gäller här. Alla bilder
på SWEA Internationals
Instagramkonto är helt
publika och kan ses av
vem som helst och vem
som helst kan följa vårt
konto. Om du eller din
avdelning vill bidra med
bilder till vårt Instagram,
kan du ”inboxa” oss direkt
på Instagram eller skicka
bilder till Sociala Medier
websocialmedia@swea.org

SWEA VÄRLDEN
En fantastisk samlingsplats
för drygt 2 700 Sweor som
följer allt som rör SWEA,
men även andra ämnen.
För att delta (i alla dessa
grupper) behöver du vara
betalande SWEA-medlem.
SWEA PROFESSIONAL
WORLDWIDE
Här diskuterar vi
yrkesfrågor och företagande
samt aktiviteter inom
SWEA Professional ute
i avdelningarna. I denna
grupp får medlemmarna
annonsera egen
verksamhet två gånger per
år.
SWEAS REDAKTÖRSFORUM
För dig som är lokalredaktör
eller sitter med i en
lokalredaktion som
producerar ett SWEA-blad,
SWEA-magasin m.m., kan
delta och utbyta tankar och
idéer.
SWEA ART
Gruppen är till för Sweor
som är skapande eller
konstintresserade.
Alla SWEA Internationals
grupper ovan är slutna
och för att delta behöver
du vara betalande SWEAmedlem.

Obs! Viktigt att samtliga
personer på bilden
givit sitt samtycke till
publiceringen. Tagga gärna
SWEA-bilder som du lägger
upp på Instagram med
#sweainternational så blir
de sökbara under denna
hashtag.

www.linkedin.com
Här heter vi ”SWEA
Professional” och som
betalande Swea är du varmt
välkommen in i gruppen.
Temat här är yrkesliv,
karriär och företagande
samt SWEA Professionals
verksamhet och aktiviteter.

Ett nätverk som ger dig tillgång
till hela världen
Ett nätverk som ger dig
möjlighet att utvecklas
Ett nätverk som hjälper dig i
yrkeslivet

www.youtube.com
Här har SWEA International
en egen kanal med sevärda
filmer.
Vi heter ”SWEAkanal”.
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KRISTALLKLART OCH ROMANTISKT
Med inspiration från juveler och ädelstenar har Lena Bergström med glasserien Carat förnyat den slipade
kristallen. Den distinkta och unikt asymmetriska slipningen speglar vår samtid, men är också en blinkning
till nordisk romantik. Serien kompletteras nu med nya, iögonfallande klotvaser.

CARAT DESIGN LENA BERGSTRÖM
Klotvas stor Ø 204 mm | Klotvas liten Ø 130 mm | Ljuslykta Ø 125 mm | Ljusstakar H 242 mm

HANDLA FRAKTFRITT
www.orrefors.se

