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Frågor och förslag bör
skickas till Helena eller
atlanta@swea.org

Vårens Program

Alla aktiviteter är
preliminära.

Juni
6e Nationaldagsfirande

Höstens Program

Augusti
26e kräftskiva

September
12e Bokklubben träffas
15e Middag på trevligt ställe
"downtown"
Mot slutet: 15-årsjubileum
för SWEA Atlanta

Oktober
1a Kubb och picknick
Mitten av okt: Spökrundtur

November
4e High Museum
? Filmkväll
14 Bokklubben träffas
30e Tillverka julpynt för
julmarknaden

December
11e Julmarknad
? Julmiddag

För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

SWEA Atlanta
gratulerar de ny-
antagna Harvard
studenterna!

Emelie Coleman 
(Mia Colemans dotter)

Niklas Mimms 
(Agnets Mimms son)

SWEA
International
informerar

Det är med stor glädje som
SWEA International under
världsmötet i Kuala Lumpur
har utnämnt Årets Svenska
Kvinna 2011 och tre
stipendiater inom områdena
scenkonst, interkulturella
relationer samt forskning i
svenska språket, litteraturen
och samhället. Stipendiaterna
tilldelas US $ 10 000
vardera.

Årets Svenska
Kvinna

Christina Lampe-Önnerud
från Ludvika har uppfunnit
det första Svanenmärkta
litiumjon batteriet, som
bland annat används i
bärbara datorer och eldrivna
fordon.

Interkulturellt
Stipendium

Lisa Andersson från Flen
studerar vilken betydelse
migration har för fattigdom
och utveckling.

Sigrid Paskells
Stipendium

Melissa Jacobson-Velandia
är en lovande 21-årig pianist
från Nacka som studerar
tredje året på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm.

Litteraturstipendiet

Milena Hadryan studerar
svenskt myndighetsspråk vid
Adam Mickiewicz universitet i
Poznań, Polen.

För mer information

Ny SWEA medlem

Stella Wickström

Stella Wickström, 42 år

Min dotter och jag lämnade
Limhamn 2008 eftersom jag
fick ett utlandsuppdrag på
Sony Ericsson i Raleigh,
North Carolina. Där träffade
jag Torbjörn vilket
resulterade i ett giftemål
sommaren 2010. Det
krävdes en flytt till USA för
att en Skåning och
Norrläning skulle träffas! 

Planen var att flytta hem till
Sverige i somras men
Torbjörn fick ett jobb i
Atlanta, så flyttlasset gick hit
istället. Vi har bosatt oss i
området Windward i
Alpharetta där min dotter går
i 10e klass på Alpharetta
High School.

Jag är just nu tjänstledig
från min tjänst som
projektledare inom
industrialisering på Sony
Ericsson i Lund. Jag har alltid
levt ett hektiskt liv som
ensamstående mamma, med
mycket jobb och många
tjänsteresor till Asien.
Omställningen till hemmafru i
Atlanta med man och barn
har varit stor. Men snart är
det dags att sluta skämma
bort familjen och kasta sig
ut i arbetslivet igen. Jag har
träffat många trevliga SWEor
i Atlanta och det bådar gott
för ett bra liv i “Hotlanta”.

Stella Wickström

Fotograf: Helena Linton

Kulturhörnan:

Svensk Filmvisning
24 maj 2011

Temperaturen i Roswell stod
på 31 C när vi 11 Sweor
började kvällen med småprat
på den vackert prunkande
uteplatsen vid poolen. Inger
hade gjort det så fint och
det serverades svalkande
drycker med olika typer av
wraps och ost med tillbehör.

Filmen," Himlen är så
oskyldigt blå", visades i
familjens egna biosalong,
inredd av Inger själv med
många intressanta detaljer.
Filmen kan varmt rekom-
menderas. Den utspelar sig
på Sandhamn i Stockholms
skärgård och handlar om
Sandhamnsligan, som sålde
och tillverkade narkotika på
70-talet. Hannes Holm har
regisserat filmen där många
bra svenska skådespelare
medverkar.

Vi som kom till filmkvällen
hos Inger var, Anita Larsson,
Lisbeth Boli, Malin Norgren,
Anna Lundblad, Stella
Wickström,Sofia Livorsi,
Margareta Hampton, Berit
Hennington, Agneta Mimms
och Ingrid Borlind. För Sofia
Livorsi var det här den sista
träffen med AtlantaSweorna.
Vi önskar henne lycka till i
Indianapolis, Indiana.

Tack till Inger och Kenneth
för en väldigt trevlig
filmkväll!

Ingrid Borlind

Wine Dine Movie
Night 

Att äta middag och sen gå
på bio är ju inte så ovanligt,
men att göra bägge dera
samtidigt? Just det gjorde vi
på Studio Movie Grill i
Alpharetta en kväll i april.
Där serveras mat och dryck
samtidigt som man sitter
bekvämt och tittar på film. 

Filmen vi såg hette
"Limitless" med Bradley
Cooper. Alla tyckte nog att
det var en sevärd film - sa
jag att Bradley Cooper var
med? Vi hade en trevlig kväll
och kan rekommendera
stället för “dates” och
tjejkvällar. Maten var mycket
god och drinkarna var riktigt
goda!! 

Annika Knocke

Ordförande har ordet!

Världsmöte i Kuala Lumpur 16-20 Mars 2011

Wow – vilken upplevelse! Först blir man ju väldigt stolt av att vara del av en
sådan stor och världsomfattande kvinnoorganisation. Vi är ju över 7500 svenska
kvinnor från 34 olika länder och vilka kvinnor vi är!!! Vart vi eller våra barn reser
i världen kan vi alltid få hjälp av våra SWEA systrar. Vi fick höra från SWEA
Tokyo tjejerna att det var SWEA som tog bättre hand om svenskarna där efter
jordbävningen än ambassaden.

Från vänster till höger: Maria Persson Gulda - Boston, Ann-Charlotte Storer –
Philadelphia, Camilla McKinney - Georgia, Margaretha Talerman – Regionordf.,
Cecilia Browning – Washington DC, Birgitta Odqvist - New Jersey och Elisabeth
Dronge- New York

Det här var ju första gången som vi hade kombinerat Regionmöte och
Världsmöte vilket var en bra idé. Första dagen satt vi i Regionmötet. Andra
dagen var det Världsmöte med intressanta talare och workshops. Sista dagen var
det SWEA Internationals årsmöte med efterföljande frågestund. Talarna under
Världsmötet var först SWEA Intl’s ordförande Åsa-Lena Lööf. Sen fick vi höra från
Per-Arne Hjelmborn, Sveriges ambassadör i Malaysia, om relationen mellan
Sverige och Asien. Annika Rembe, generaldirektör för Svenska Institutet, pratade
om ”För Sverige i Världen”. Sist fick vi njuta av den karismatiske entreprenören
Fredrik Härén som även är författare och föreläsare. 2007 utsågs han till Årets
Talare i Sverige. När han fick höra SWEAs syfte, skänkte han hela sitt arvode för
dagen till SWEA. 

Världsmötet avslutades med en festmiddag som innehöll malaysisk dans,
underhållning och modevisning.

Mötet blev väldigt lyckat p.g.a. det intressanta innehållet men även omgivningen
– vi var ju i Kuala Lumpur, en numera modern och dynamisk stad. Där finns en
etnisk blandning av tre av Asiens stora kulturer; den malaysiska, den kinesiska
och den indiska. Så ni kan ju bara tänka er all underbar mat som vi fick avnjuta.

Fotograf: Camilla McKinney

Jag åkte också med på efterresan till Borneo där det fortfarande finns möjlighet
att uppleva ursprungsbefolkningars levande minoritetskulturer. Vi fick bo utmed
Kinabatangan floden i EcoLodges samt besöka en by utmed floden där vi fick se
hur dom lever. Vi gled nerför River Safaris och fick uppleva fåglar, näsapor,
orangutanger men höjdpunkten var elefanterna som badade utmed flodkanten. 

Jag vill passa på att tacka alla SWEOR för att jag fick representera Atlanta i
Kuala Lumpur och hoppas att ni alla har möjlighet att åka på framtida region-
och världsmöten. Det är något helt otroligt att uppleva!

Camilla McKinney
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Mia Coleman

Den försynta stockholmskan Mia Coleman har hittills varit en doldis inom
SWEA. Hon har varit med till och från sedan 1989 då Inger Axelsson
introducerade henne för SWEA. Mia har fått uppleva att livet inte alltid är
så lätt - en process som gjort henne till en stark och envis person som inte
ger upp.

För 23 år sedan flyttade Mia till USA för kärlekens skull. Giftemål och barn var
nästa naturliga steg. Under andra graviditeten hände dock en stor tragedi då
hennes älskade make dog i en hjärtinfarkt enbart 32 år gammal. En förkrossad
Mia fick tänka om och skapa en ny verklighet efter de nya förutsättningarna i
hennes liv. Hon fick göra det bästa av situationen för att ta hand om sina två
underbara barn Emelie och Kevin som numera är 18 respektive 12 år gamla.
Denna uppgift har hon klarat galant. Emelie har nyligen kommit in på Harvard
med “full scholarship”! Stort GRATTIS!

Studie- och arbetsmässigt har ekonomi genomgående varit det som lockat Mia.
Redan i högstadiet gick hon på ekonomlinjen i Blackeberg. Hennes behov av att
resa och se världen ledde till en plats som utbytesstudent i USA. Hemma igen
fortsatte hon med ekonomilinjen på Schartaus Handelsgymnasium i Stockholm.
När Mia därefter flyttade till USA avslutade hon sina studier med en “Bachelor's
degree in Finance” på Georgia State University. Under arbetslivet har hon jobbat
med redovisning och arbetar idag som administratör.

Mia har ett stort amerikanskt umgänge som hon gillar att ha middagar med. Ett
utav hennes intressen är nämligen matlagning, speciellt exotiska rätter som t ex
kryddstark indisk mat. Andra tillfällen kopplar hon av i sin trädgård i Alpharetta
genom att plantera blommor. Under flertalet semestrar har familjen även besökt
många stränder i Florida med husbilen alternativt gjort kulturella resor i Europa. 

Längtan hem till Sverige är stor, speciellt efter makens bortgång, även om hon
trivs bra i Georgia. “Svenskar är bra på att respektera andras idéer och sätt att
leva”, anser Mia. Barnen är dock en viktig anledning till att familjen bor kvar i
USA. Idag nöjer sig Mia med att åka hem till Sverige varje sommar för att bland
annat hälsa på sina föräldrar i Hässelby och sin bästa kompis på Ekerö. En
vacker dag kanske Mia flyttar till Sverige? Men att göra förutsägelser är svårt,
särskilt om framtiden. Som det gamla ordspråket lyder, “borta bra men hemma
bäst!”

Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör

Svenska konsulatet flyttar till nya lokaler

Den 17 maj flyttade svenska konsulatet i Atlanta in i nya lokaler. Vi finns
fortfarande nära Lenox mall. Man kör söderut på Piedmont cirka 500 m från
Peachtree och tar till höger på East Paces Ferry Road. Vi kommer som vanligt ha
öppet tisdagkvällar mellan 5:00 - 7:00 pm. Om någon har ett brådskande ärende
så är det bara att ringa och beställa tid. Mellan den 7 juni och den 24 juli kan
inga provisoriska pass utfärdas i Atlanta. Vi tar emot ansökan och det kommer
att ta tre dagar att få det provisoriska passet. Den nya adressen är:

470 East Paces Ferry Road 
Suite 300 
Atlanta, GA 30305 
Telefon: 404.695.5212

Jill Olander
Sveriges Honorärkonsul

Fira Sveriges Nationaldag

Svenska konsulatet hälsar alla hjärtligt välkomna till Sveriges nationaldagsfirande,
måndagen den 6 juni. Det kommer att firas i kombination med öppnandet av det
nya konsulatet. Vi hoppas så många som möjligt kan komma och ser fram emot
att träffa er alla. Som vanligt bjuds på svensk buffet, vin och öl.

När: 6 juni kl. 18:30
Var: 470 East Paces Ferry Road, 5th floor, Atlanta, GA 30305 

Jill Olander
Sveriges Honorärkonsul

Sofia Livorsi flyttar och söker svenska kontakter i
Indianapolis

Jag heter Sofia Livorsi och är initiativtagaren till bokklubben i Atlanta. Ni kanske
känner till mig från lekgruppen eller bokklubben. Jag lämnar SWEA Atlanta i
slutet av juni. Min man Dan avslutar sitt treåriga "fellowship" som
infektionsläkare på Emory. Han har blivit anställd av Indiana University, i
Indianapolis. Dans föräldar, fyra systrar, och många släktingar bor alla utanför
Chicago. Både jag och Dan har länge velat bo närmare familjen. Och nu när vi
äntligen ska köpa vårt första hus blir flytten ännu mer spännande. 

Tyvärr finns det ingen SWEA avdelning i Indianapolis. Därför undrar jag om
någon av er SWEOR har svenska kontakter där, speciellt dom med barn. Vi har
en son, Nathan, som fyller tre år i juli, och en dotter, Caroline, som är fem
månader. Kontakta mig gärna på slivorsi@gmail.com. 

Sofia tillsammans med söta Caroline.

Sofia Livorsi

Räkfrossa hos Sofie

Den 21 maj dukades det upp till räkfrossa och 12 räksugna Sweor med
sällskap samlades hemma hos mig och min man Martin i Alpharetta.
Kvällen bjöd på fantastiskt sommarväder vilket sig bör för att få den riktiga
känslan vid en sådan här tillställning!

Efter lite mingel och en svalkande välkomstbål dukades det fram räkor, sallad,
ost, bröd och goda pajer! Det var väldigt gott och alla verkade nöjda och mätta
efter allt pillande! Till efterrätt serverades hemabakad rulltårta, svenskt kaffe och
Gott & Blandat.

Det var en lyckad avslutning på en riktigt härlig kväll!

Sofie Ransheim
Programgruppen 

Fotograf: Helena Linton Eriksson

Picknick med brännboll

Lördagen den 2 april samlades sju glada SWEor med familjer för brännboll och
picknick i Riverside Park i Roswell.

På bilden syns många kända ansikten inom SWEA eftersom de flesta varit eller är
med i SWEAs styrelse. Från vänster till höger: Anna Lundblad, Annika Knocke,
Sofie Ransheim, Ida Pond, Camilla McKinney och Katarina Racicot.

Det var en solig förmiddag och filtarna lades snabbt ut på gräset och
picknickkorgarna packades upp. Tanken var att spela lite brännboll. Men då vi
inte var så många och barnen snabbt försvann iväg till de två stora lekplatserna,
hoppade vi över brännbollen. Vi satt istället och pratade, åt god mat och njöt av
det fina vädret. Det spelades dock lite fotboll, kastades boll och några av barnen
försökte sig på att slå med brännbollsträd! 
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Påskpyssel på
hög nivå

Vi var ett bra gäng som
träffades i downtown Atlanta
hemma hos Marie
Salomonsson den 14 april.

Alla kände vi oss speciella
och viktiga när vi steg in i
entrén till 40-våningshuset
och blev välkomnade av
portiern. Vi informerade
honom om vem vi skulle
hälsa på och han hänvisade
oss till en av de 6 hissarna.
Väl i hissen skickade han
iväg oss till rätt våning,
våning 31.

I lägenheten fick vi nästan
svindel när vi tittade ut
genom fönsterna som gick
från golv till tak och vyn var
helt underbar! Vi drack rosé
och åt gott tilltugg och kände
oss som ”the incrowd”!
Vilken trevlig kväll!

Och just det ja, vi pysslade
ju också. Lite kycklingar och
fina ägg blev det som vi tog
med hem till förorten när vi
väl lämnade ”innelivet”.
Trevligt!

Tack Marie för att vi fick
vara i din fina lägenhet!

Malin Norgren
Programgruppen 

Bokklubben

Bokklubben träffades i maj
för sista gången innan
sommaren. Vi diskuterade
“Hundraåringen Som Klev
Ut Genom Fönstret Och
Försvann”, av Jonas
Jonasson.

Det är en rolig historia om
en ovanligt pigg och
äventyrs-lysten hundraårig
man som rymmer från sin
födelsedags-fest och av
misstag får med sig en
väska som tillhör en medlem
av ett kriminellt gäng.

Sofia Livorsi

Nya idéer inom
bokklubben

Eftersom det kan vara svårt
att få tag på svenska böcker
här i USA ska vi prova något
nytt i höst. Istället för att
alla läser samma bok ska vi
ta med oss en läsvärd bok
från hemmet. När vi läst
klart ska vi ge den till någon
annan, så att våra böcker
skickas runt. På detta sätt
får vi olika boktips.

Bokklubben kommer att
träffas andra måndagen
varannan månad på La
Madeleine nära Perimeter
Mall kl 19:30.

12 September
14 November
9 Januari
12 Mars
14 Maj

En evite kommer även att
skickas ut i augusti. Alla
medlemmar är välkomna,
även om ni bara kan komma
till en eller två träffar under
året!

Bokklubben vill också gärna
höra ideer och åsikter
angående hur bokklubben
skulle kunna väcka intresse
och vara mer tillgänglig för
alla SWEor. Ny
kontaktperson i bokklubben
är Linda Hanberg. Hon tar
gärna emot era synpunkter.

Katarina Racicot kramar om sin dotter Tess.

Sofie Ransheim
Programgruppen

Recept: Sommarsallad och svalkande dryck

Salladen härstammar från en semesterresa till Marakesh. I sin enkelhet är
salladen underbar. Kombinationen sött från apelsinen med tomatens syra, sältan
i oliverna med sting från lök och paprika är väldigt god. Självklart blir den bättre
om det är säsong för alla grönsakerna framför allt när det är säsong för
tomaterna som behöver ha en solmogen och god smak. Lägg dem gärna i solen
före användning.

Marockansk sallad
Tomater, väl mogna
Paprika
Svarta oliver
Röd lök
Apelsiner
Paprikapulver eller malen koriander

Ta ett stort fat och lägg upp så här: Tomater i skivor i mitten, strimlad grön
paprika och röd lök i klyftor uppe på. Lägg halvmånar med apelsinskivor längs
kanten av fatet, runt om tomaterna. Halvmånarna beströs med lite paprikapulver
eller malen koriander. Strö över svarta oliver.

Sommardryck

Fräsch och svalkande sommardryck får du genom att blanda hemgjord saft med
bubblande bordsvatten typ Loka, Ramlösa, gärna smaksatt med citron. 
Här kan man använda jordgubb- eller flädersaft. Mycket loka och lite saft gör
drycken fräsch. Vill man göra en drink av den kan det vara gott med vodka i.
Toppa med mynta, citronmeliss eller någon ätbar blomma (som inte är
besprutad).

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

http://kinnasblogg.blogspot.com 

Klefstad förlag

Svenska nyheter

Nya tider väntar socialdemokraterna

Socialdemokraterna har fått en ny ledare som har till uppgift att ena ett
sargat parti efter de senaste årens valförluster samt att vinna valet 2014. 

Den okände men färgstarke nye partiordföranden Håkan Juholt från Oskarshamn
tillträdde den 25 mars 2011 och höll då ett laddat ideologiskt tal då han även
avtackade förra partiordföranden Mona Sahlin. Hans slagord var solidaritet och att
“tillsammans skapar samhället trygghet”. Han var också noggrann med att
poängtera att politik är “något som ska formas av alla i partiet”. 

Förutom politik är Håkan Juholts stora intresse Elvis Presley. 

Helena Linton Eriksson 

Källa:www.svd.se
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