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Hej alla Sweor i Atlanta,
Hoppas att ni alla har en riktig skön höst. Vi har ju redan gjort 
en hel del aktiviteter denna sensommaren och hösten som ni kan 
läsa om i detta nyhetsbladet, och fler roliga saker är planerade.  
Nu i veckan har vi vår årliga ärtsoppa som vi alla ser fram emot. 
Stella ska igen laga en god soppa och vi ses hemma hos Lisbeth 
B. Detta är ett bra tillfälle att ta med svenska böcker att donera till 
julmarknaden ifall ni har några ni redan läst och vill bli av med. Det är 
också ett bra tillfälle att skriva upp sig som voluntär på julmarknaden 
som går av stapeln den 22 november. Vi behöver som vanligt all hjälp 
vi kan få för att få marknaden att gå smidigt och bli en stor succe. Hör 
gärna av er till Anna Dunne ifall ni kan hjälpa till. Mer information finns 

på vår nya julmarknads facebook sida och vår webbsida.

Sätt nu er ner med en kopp kaffe och läs våra egna nyheter från vårt eget Swea land - Atlanta.

Vi ses snart. 

Kram, Anna

SWEA ATLANTA 
STYRELSE 2014

Saturday, November 22nd, 2014  •  10 am to 3 pm
Swedish Christmas Market

Kids’ activities
Swedish café
Bake sale

Musical performances
Cultural displays
Traditional & local handicrafts

Children’s Lucia begins at 11:00 am  •  Traditional Lucia begins at 2:00 pm

Dorothy Benson Center
6500 Vernon Woods Drive, Sandy Springs 
$2 for adults, free for youth 12-18
Free lot parking (parking also available along
Vernon Woods Drive)
More info: http://atlanta.swea.org/julmarknaden/ SWEA Atlanta is on 

Sponsored by 
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Det är dags att börja 
tänka på årets julmarknad 
som vi arrangerar den 22 
November på Dorothy 
Benson Center.

SWEAs Julmarknad är 
öppen kl 10 till 15 i år, och vi 
behöver volontärer från kl 8 
till kl 16. Som vanligt betalar 
SWEA volontärerna med en 
lunch och en fika kupong!

Hör gärna av dig så snart 
som möjligt till Anna Dunne 
annacmdunne@gmail.
com om du har möjlighet att 
hjälpa till!

Tack på förhand!

SWEA Atlanta’s Kräftskiva
En av höjdpunkterna på året är alltid SWEA’s kräftskiva!

I år öppnade Elisabeth och Peter Bergöö sitt hem till ett stort gäng Sweor och 
Svennar som var redo att njuta av allt vad kvällen hade att erbjuda. Vädret 
var perfekt för oss alla att sitta ute i deras härliga trädgård, vilket gjorde att 
grannarna fick njuta av all vår fina sång. Det bjöds på buffet med en massa olika 
pajer, lax mousse, sallad, ost, bröd och så klart en hel massa kräftor. Kvällen
avslutades med dom mest fantastiska tårtor och mer sång förstås.

Tack till Anna, Stella, Camilla och Malin som såg till att vi alla fick god mat och 
efterrätt. Och ett stort TACK till Elisabeth och Peter som alltid öppnar sitt hem 
till oss och bjuder på oförglömliga fester! 

Text: Camilla Gustavsson-McKinney

Voluntärer till
Julmarknaden

Julmiddag hemma hos 
Christine Robinson

SWEA’s Julmarknad SACC Lucia Gala

- Filmkväll

- Bakdag

Ärtsoppa med punch

KALENDARIUM HÖSTEN 2014

OKTOBER

Datum Kommer

22. 5.

Datum Kommer

16.
NOVEMBER DECEMBER
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Kanelbullens Dag
Sista söndagen i September träffades vi hemma hos Anna för att fira 
kanelbullens dag.  

För er som inte redan vet om det, så instiftades kanelbullens dag av 
Hembakningsrådet år 1999 för att hylla den Svenska hembakartraditionen. 
I år var det alltså 15-års jubileum för denna viktiga högtid!  Anna hade 
bakat underbara kanelbullar som vi njöt av, och dessutom hade flera andra 
tagit med sig diverse annat gott till fikat. Tack Anna för en väldigt trevlig 
eftermiddag hemma hos dig! 

Läs mer, och se goda recept, på http://www.kanelbullensdag.se. Text: Susanne Howard
Bild: Anna Lundblad, Stella Wickström

Estate Planning
Den 11 September träffades vi hemma hos Malin 
Norgren för att lyssna på en presentation om 
Estate Planning. Sweor och svennar festade på 
den fantastiska tilltuggsbuffen innan det var dags 
att slå sig ner och lyssna på Brian Smith, Marcus 
Gustavsson och Jonas Jarvholm som hade tagit 
sig tid att förbereda en presentation bara för 
oss. Brian jobbar som advokat på Moore Ingram 
och har Estate Planning som inriktning. Han hade 
mycket information som var nyttig att ta del av. T 
ex fick vi veta att det absolut viktigaste i Georgia 
är att upprätta ett testament, vi fick lära oss att 
om man har sina tillgångar I en living trust, så 
behöver man inte gå genom probate court, vilket 
kan vara en långdragen och dyr process. Man kan 
sätta upp olika typer av account, t ex “Payable 
on death” där man kan sätta undan pengar för 
begravningskostnader. 

Det finns mycket man behöver tänka på, som 
kanske inte alltid är så roligt, men med rätt hjälp 
kan man upprätta dessa saker relativt enkelt.

Kvällen var trevlig och informationsrik med många 
intresserade SWEOr och svennar.

Text: Malin Norgren

http://www.kanelbullensdag.se
http://www.swedishsweetsandimports.com


SWEA OAME Regionmöte i Greensboro, NC,  
3-5 Oktober 2014
Detta året var det SWEA North Carolinas tur att anordna OAMEs regionmöte. 
Fredagen den 3 oktober åkte 6 glada Atlanta Sweor iväg till Greensboro i en 
minivan. 5 timmar senare anlände Stella, Malin, Cecilia, Camilla, Jennifer och 
Anna till Mariott i downtown Greenboro. I lobbyn väntade North Carolinas 
avdelningsordförande som hälsade oss välkomna, gav oss helgens agenda och 
goodie bags.

Fredagen följdes av förmöte för alla OAMEs avdelningsordföranden i Cecilia 
Brownings (OAME region ordförande) hotellrum. Det var jättekul att se alla igen 
eftersom det var samma gäng som var i Bologna förra året. Det är alltid lika 
interessant att höra vad dom andra avdelningarna har för sig och vad vi kan lära 
oss från varandra. 

Efter förmötet blev alla Sweor hämtade av en skolbuss och åkte ut till NC Swean 
Carina’s hus på Garden party där vi i ett party tält blev bjudna på speciell NC 
BBQ, live musik och fick grilla smores.  

Lördag morgon var det dags för regionsmöte på Volvo Communication Center 
med ca 40 Sweor. Cecilia Browning gick igenom OAMEs årsrapport . Några saker 
att nämna är att SWEA OAME har 905 medlemmar, god ekonomi och 8 aktiva 
avdelningar. Varje avdelningsordförande gjorde en kortfattad överblick av vad 
som händer i deras avdelning och vilka donationer och stipendium som har getts. 
Mötet avslutades och sen blev det en öppen diskussion där vi alla delades in i 
grupper och jobbade på en SWEA SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats). Många bra ideer kom fram som kommer sammanställas och skickas ut. Vi 
tackade även av vår underbara  fd regionordförande Margareta Talerman med en 
fin present.

Efter lunchen skulle det bli en överraskning, och vi blev inte besvikna. I konferans-
lokalen väntade ett flertal Volvo Trucks-anställda på oss med en företagspresena-
tion  om varför vi ska vara stolta över att Volvo är svenskt. Volvo som även äger 
Mack trucks har en helt ny ren teknik där deras lastbilar kör på nästan helt ”clean” 
avgaser (gårdagens truck släpper ut 98,5 gånger mer föroreningar än dagens 
truck), är mycket mer säker för föraren men även passagerare i andra fordon, och 
har satt en helt ny standard som andra företag försöker följa. Därefter fick vi alla 
gå ut och provåka  både Volvo och Mack trucks. Det var jättekul, intressant och 
spännande.
 
På lördagskvällen åkte till Stonefield Cellars för vinprovning, middag, lotteri (ingen 
från Atlanta vann någonting) och underhållning från SWEA NC 2013 stipendiat 
Kristoffer Emanuelsson, en svensk musiker som spelar och sjunger svenska visor 
men även country musik och bluegrass. 

Helgen avslutades  söndag morgon med smarrig svensk frukost hemma hos 
Madelene T där den svenska författarinnan Birgitta Gottlieb McGalliard höll 
föredrag om hennes bok Lives Divided. Birgitta är diplomat dotter och berättade 
hur hennes Österrikiska pappa blev tillfångatagen av ryssarna under andra 
världskrigen och hölls fången och dödsförklarades innan han återförenades med 
sin familj 10 år senare. En helt otrolig historia. Hennes bok finns att köpa på Amazon. 

Hjärtligt tack till SWEA Atlanta som gör det möjligt för oss att delta i regions- och 
väldsmöten. Jag rekommenderar verkligen att åka ifall möjligheten och lusten 
finns. Och tack SWEA North Carolina för att ni anordande en så lyckad helg! Det 
gjorde ni alla bra. 

Text: Anna Lundblad
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Svensk Loppis!
Snart är det dags för årets julmarknad och nytt för I år är att vi kommer att ha en SWEA 
Loppis  bestående av leksaker och barnkläder med svenskt design och framför allt med svensk stil.  

Tanken är att vi vet att det finns många som köpt fina svenska barnkläder och leksaker i Sverige som kanske inte 
längre används, så nu kan man lämna in sakerna till oss innan julmarknaden och vi försöker sälja dem åt er på 
julmarknaden. Eftersom intresset for consignment sales och yardsales har ökat betydligt de senaste åren tror vi att 
detta kan bli en succe! 
  
Just nu behöver vi bara er intresse anmälan om att ni vill vara med och sälja. Specifika detaljer får ni när ni anmäler 
er, men här kommer några guidelines att tanka på: 
  
•	 Vi kommer endast ta emot barnkläder, leksaker, samt andra barnsaker som t.ex rumsdekor etc.  

•	 Allt måste vara rent,  helt och fungerande! Inga fläckiga kläder eller trasiga leksaker! 

•	 Alla saker måste vara svensk relaterande. Till exempel: en Pippi tröja, en Polarn o. Pyret jacka, ett Emil pussel, 
en Mumin klänning, etc. Det spelar ingen roll från vilken säsong kläderna kommer från,vinter, vår, sommar och 
höst, alla säsonger tas emot! 

•	 Man måste kunna lämna/hämta sina saker samma dag som julmarknaden, den 22 November. Om man inte 
hämtar sina osålda saker så kommer allting att doneras efter julmarknadens slut samma dag. Det finns 
ingen plats for SWEA att förvara överblivna saker. OBS, det ar väldigt viktigt att ni tänker på att ni måste 
kunna komma och hämta ev osålda saker om ni bestämmer er för att sälja!  Kombinera gärna avlämning/
upphämtningen med en kompis! 

•	 Kostnaden för att vara med är $10 per person. Inkomsten från era sålda saker får ni behålla själva. $10 avgiften 
dras av från slutbeloppet. 

•	 Alla som vill sälja får vara med, man behöver inte vara SWEA medlem! Så sprid gärna detta till vänner och 
bekanta som kan tänkas ha svenska barnkläder och leksaker som de vill sälja! 

  
Mer detaljer om vad säljaren behöver göra för att förbereda sina saker ges när ni anmäler er. 
  
Vi ser fram emot att se hur stort intresset för en svensk loppis kommer att vara! Det är kul att sälja sånt som kanske 
bara ligger och tar upp plats, men det är även kul att kunna fynda bra barnsaker, speciellt om det  är svenska saker 
som man annars inte kan köpa här! 
  
Anmälan sker via email eller per telefon senast den 14 November, 2014 till Wicky Peters. För planeringens skull så 
ber vi er att anmäla er så snart som möjligt!
  
Mvh, Annika Knocke och Wicky Peters
  Wicky Peters  |  wickypeters@gmail.com  |  678-595-2898

Nr.2  13 oktober, 2014

Trevlig Halloween
önskar styrelsen!

mailto:wickypeters@gmail.com

