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Höstens Program

Alla aktiviteter är

preliminära.

Oktober

7 Knytkalas

8 - 10 ÖAME Regionmöte i

NY

16 Walk to Cure Diabetes

Smyckekväll 

November

5 Filmkväll

22 Kakbytarkväll

December

12 Julmarknad, Trolley Barn

15 Julmiddag

För senaste uppdatering, gå

in på SWEA Atlantas

hemsida.

Marie Warren har fått en
son!

Krisler Erik Warren
10e juni 2010
4280 g, 53 cm 

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

SWEAs nya
styrelsemedlemmar 

Caroline Donohue

Jag är född i Paris. Eftersom
mamma är svensk och pappa
var Finlands svensk, pratade
vi svenska hemma och
franska i skolan.  Jag var 2
år på internatskola i Sverige
och tog studenten. Därefter
har jag bott i Paris, Florida,
Japan, Ireland och sedan
tillbaka till USA. Jag var
aktiv i Swea Florida i några
år. 

När jag träffade min man
Bob, flyttade jag till Atlanta.
Vi har nu två små barn,
Kristina 4 år och Fredrik 3
år. På dagarna är jag
hemma och tar hand om
barnen medan jag tjänstgör
som lärare på svenska
skolan varannan söndag.
Anna Lundblad och jag har
roligt med småbarnsklassen
“Små grodorna”.

Under min uppväxt har jag
bott utomlands men alltid
känt mig svensk. Jag är
därför glad att kunna göra
en insats för att sprida
svensk kultur. SKÅL!

Malin Norgren

Jag är uppväxt i Malmö och
flyttade år 2000 till North
Carolina tillsammans med
min man Tobias. Vi jobbade
då för IFS, ett svenskt
mjukvaruföretag som säljer
affärssystem. Min man bytte
jobb till Sony Ericsson och
2008 flyttade vi till Sverige
på ett 2-års kontrakt. När
det nu var dags att flytta till
USA igen, har företaget
öppnat kontor i Atlanta och
på så vis hamnade vi här.
Jag arbetar fortfarande för
IFS, men från mitt hemma-
kontor. 

Vi har två barn, Noah 8 år
och Savannah 5 år. På min
fritid tycker jag om att
fotografera och ta hand om
trädgården.

Sangriakväll
Den 4e juni samlades 20
sweor hemma hos Malin
Shibley för att starta
sommaren rätt – med
Sangria vid poolen. 

Vi bjöds på smarrig sangria,
och ett underbart utbud av
aptitretare. 

Lotteriet var en succé och
det lottades ut handdukar,
kubb, örhängen och ljus.
Som vanligt var vissa mer
tursamma än andra...

Ett stort tack till Jenny Ross
som planerade kvällen, samt
Malin Shibley som var en
underbar värdinna.

Marie Warren
Programmakare

Årets svensk i
världen 2010

Annika Sörenstam har blivit
utsedd till Årets svensk 2010
av Föreningen Svenskar i
Världen. Hon fick ta emot
utmärkelsen den 20e augusti
under en konferens i
Stockholm som handlade om
”att lyckas (eller misslyckas)
i USA”. 

Källa: golf.se

Golfproffset Annika
Sörenstam

Kulturhörnan

Bokklubben

Författaren Sara Kadefors

Bokklubben läser just nu
Fågelbovägen 32, av Sara
Kadefors. Det är en roman
från 2007 om en familj som
öppnar sitt hem för en ung
kvinna från Moldavien.
Mamman i familjen jobbar
som voluntär på en
mottagning för illegala
invandrare och anser sig
vara en god och vidsynt
person, men situationen blir
inte som hon har tänkt sig,
och hon tvingas att reflektera
på nytt över sitt liv och sina
värderingar. Alla SWEOR som
har läst Fågelbovägen 32 är
välkomna till träffen i
november!

Senaste bokklubbsträffen var
tisdag den 14e september på
restaurangen La Madeleine,
där vi pratade om den
spännande deckaren
Hypnotisören. 

Till våren ska vi läsa Kan Du
Säga Schibbolet av
Marjaneh Bakhtiari,
Väninnan - Rapport Från
Rosenbad av Eva Franchell,
och Hundraåringen Som
Klev Ut Genom Fönstret
Och Försvann, av Jonas
Jonasson.

Kontakta Sofia Livorsi,

initiativtagare till bokklubben,

för mer information.

Äntligen, svenska
limpor igen!

Många av oss har saknat
"SVENSKT BRÖD". Nu har
Danish Delight Bakery flyttat
till Alpharetta.

Du kan beställa bröd, semlor
och vanliga tårtor i olika
former. Snart skall vi även
kunna njuta av Svensk
Smörgåstårta. Beställ gärna i
förväg.

Öppettider: kl. 8 - 17
Måndag, tisdag, onsdag
Torsdag och fredag (ring
före)

Adress:
1815 Hembree Road #208
Alpharetta, GA 30009

Telefon: 770 777 2253 

Polarn O. Pyret
online

Nu kan man köpa Polarn O.
Pyrets barnkläder online här i
USA.

Ordförande har ordet

Välkomna tillbaka efter sommaren!

Hoppas att alla har haft en underbar sommar och känner sig redo att hugga in i
SWEA världen igen.

SWEA blir ju vad vi gör det till så snälla ställ upp och engagera er så får vi så
mycket roligare! Vi behöver fortfarande en sekreterare och medlemmar i
programgruppen. Vi behöver också värdinnor som är villiga att öppna upp sitt
hem för olika aktiviteter. 

SWEA International har implementerat ett nytt medlemsregister ”KomMed” där vi
ska kunna uppdatera vår profil själva. Mer information kommer att skickas ut om
detta. 

Regionmötet går av stapeln i New York den 9:e oktober 2010. Hoppas att ni har
köpt era lotter – jag tar med en extra stor väska för att ta hem alla era fina
vinster. 

Camilla McKinney

SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Anna Lundblad
Anna Lundblad, en glad och positiv småbarnsmamma, är SWEAs nya
kassör. Hon håller lätt ordning på siffrorna på sina fem fingrar, speciellt
med hennes långa erfarenhet av ekonomi inom transport-och
logistikbranschen. Anna är även involverad i Svenska skolan, där hon är en
av de ansvariga lärarna för de yngsta i skolan, gruppen "Små grodorna". 

Anna föddes i Trollhättan men växte upp i Arlöv. Uppväxten kretsade kring SAAB
fabriken i Trollhättan och Arlöv, där tre generationer har arbetat, alltifrån pappan
till numera brodern och brorsonen. Fotboll var hennes stora intresse under
ungdomsåren fram till 17-årsåldern. Hon var aktiv inom Malmö Fotbollförening. 

Den äventyrliga Anna var dock uttråkad på småstadsidyllen, trött på det svenska
kalla klimatet och bestämde sig för att vidga sina vyer. Hon åkte 1999 till USA
för att studera journalistik och PR på Georgia State University, där hennes kompis
från Arlöv redan var på plats. Karriärsplanen ändrades dock till det ekonomiska
området.

På en midsommarfest i Atlanta träffade hon sin amerikanske man Peder,
svenskättling från Minnesota. Något de har gemensamt är att både hans och
hennes släkt härstammar från samma ort, Väne Åsaka utanför Trollhättan. Peder
är den sportige i familjen och ägnar sig åt mountain biking och windsurfing
medan Anna helst tittar på Atlanta Hawks basketball. De har två barn Evan, 2 år
och Ella 4 år.

Anna släpper inte greppet om Sverige, som hon följer dagligen via Sydsvenskan,
Expressen och Aftonbladet på internet. Och så är hon självklart med i SWEA - ett
utmärkt sätt att hålla kontaken med svenskar i Atlanta!

Helena Linton Eriksson
Redaktör

Borgerlig seger i riksdagsvalet 2010

Alliansen fick 49,28 % av de 6 028 682 rösterna i riksdagsvalet för
mandatperioden 2010 - 2014, dock utan egen majoritet. Mandatfördelningen för
Alliansen blev 173 mandat samt 156 mandat för de Rödgröna med 43,80% av
rösterna. Moderaterna gjorde sitt bästa val någonsin medans socialdemokraterna
fick uppleva sitt sämsta val på modern tid. Sverigedemokraterna (SD) fick 5,7%
av rösterna samt 20 mandat i riksdagen och får därför en vågmästarroll. Dock
har alla etablerade partier meddelat att de inte ämnar söka stöd från de
främlingsfientliga SD. Fredrik Reinfeldt, som blir den förste borgerliga
statsminister att bilda regering två mandatperioder i rad, har uttryckt önskemål
om att samverka med miljöpartiet. Miljöpartiet kan tänka sig ett samarbete med
den borgerliga regeringen i enskilda sakfrågor som asyl- och invandringspolitik,
dock ej bli ett samarbetsparti till Alliansen.

I Alliansen ingår:
Moderata samlingspartiet (M) med partiledare Fredrik Reinfeldt
Centerpartiet (C) med partiledare Maud Olofsson
Folkpartiet liberalerna (F) med partiledare Jan Björklund
Kristdemokraterna (K) med partiledare Göran Hägglund 
Källor: Wikipedia.se, Svenskar i Världen

Helena Linton Eriksson
Redaktör SWEA Atlanta

Den årliga kräftskivan 

IKEA, i samarbete med SACC och SWEA, var återigen värd för den årliga
kräftskivan. Det hade dukats fram en härlig buffé med olika godsaker som hör
kräftskivan till. Många var vi som samlades för att äta kräftor och goda tillbehör,
men kanske dock inte så många svenskar som sist. Vem visste att kräftor var så
populära bland Asiater? :) Så även om kanske den svenska samhörigheten gick
något förlorad, så fick vi nog äta oss mätta på dessa pillriga små delikatesser.
Stort tack till sponsorerna IKEA och Ormsby's. Vad skulle augusti vara utan
kräftskiva?

Annika Knocke

Recept: Gazpacho Andaluz

Vi älskar gazpacho och gör den här soppan när det finns goda tomater. Jag har

två varianter. En egen mildare med rostad röd paprika och en rivigare med grön

rå paprika som är originalet. Ibland silar jag inte heller soppan utan låter

matberedaren gå lite extra så att den är ganska slät. 

Det bästa vore att använda färska ekologiska tomater. Men jag gör själv nästan

alltid soppa på hela burktomater. Då vet jag att det blir god tomatsmak som gör

soppan till den delikatess den är. Den ska räcka till 6 personer, men eftersom

den är så god räcker den bara till 4-5 hos oss. Dessutom brukar jag välja ALLA

TILLBEHÖREN. Speciellt gillar jag det hårdkokta ägget som är en perfect match.

Ingredienser

(4-5 pers)

2 skivor vitt bröd (ca 50 gr)

750 g tomater

1 grön paprika*

1-2 vitlöksklyftor

½ tsk salt

1 krm socker

4 msk olivolja

1 msk rödvinsvinäger

2 ½ dl vatten

Tillbehör
Hackade tomater
Hårdkokta hackade ägg
Brödkrutonger
Finhackad rödlök
Finhackad grön paprika

Blötlägg brödet i vatten. Dela tomater, paprika, vitlök i mindre bitar. Lägg i
matberedaren. Krama ut vattnet ur brödet och lägg ner det också. Mixa
alltsammans, tillsätt socker, salt, olivolja och vinäger samt vatten. Passera
massan genom en sil.

Av tillbehören kan man välja några eller alla. Brödtärningar rostas i en stekpanna
med eller utan lite olivolja.

*Som en variant kan man byta ut den gröna paprikan mot en stor röd paprika
som ugnsbakas i 250 grader tills skalet är blåsigt och delvis svart. Skala den och
mixa ner i soppan som får en mild mjuk ton. 

Kinna Jonsson, författare till kokboken 
I mormors skafferi, fem generationers konservering dryck & dessert

Klefstad förlag
http://kinnasblogg.blogspot.com

Årets julmarknad blir den 12 december mellan klockan 11-16. Vi kommer att
vara i samma vackra lokal som förra året, den historiska "Trolley Barn" från
1889 i Inman Park. Det är en fantastiskt stämningsfull byggnad som ligger mitt i
de äldsta delarna av Inman Park på Edgewood Ave. Den nås mycket bra med
både bil och MARTA (stationen Reynolstown). 

Vi kommer som vanligt att ha försäljning av hantverk och hemlagad mat. I cafét
blir det goda smörgåsar, glögg, lussebullar och julkakor av olika slag. Vi kommer
också att fortsätta ha vårt "SWEA talang bord" där vi kommer att sälja saker
gjorda av SWEOR, så hör av er om ni är intresserade! Vi vet att det finns massor
med SWEA talanger så sätt igång och sy, måla och dreja! Julpysslet hålls av
Svenska skolan och kommer att finnas i källaren på Trolley Barn. Nytt för i år blir
 "Fotografering med Tomten och Lucia". Inträdet är 5$ för vuxna, 2$ för
ungdomar mellan 12-18 år och gratis för barn under 12.

Boka 12 december i era kalendrar och berätta för alla era vänner, grannar och
bekanta så att vi får en riktigt mysig och lyckad julmarknad! Har ni ideer,
önskemål, vill hjälpa till eller bidra till SWEA bordet, så hör av er till Wicky
Peters.

Helena Ekpfadt
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