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SWEA Atlanta 
Styrelse 2012 

Ordförande:  
Anna Lundblad

Vice ordförande: 
Anna Wallen

Sekreterare:
Malin Norgren

Kassör: 
Susanne Howard

Webbmoster:
Jessica Sköld

Medlemsansvarig:
Sofie Ransheim 

Julbazaarkommittéen:
Malin Norgren 
Wictoria Peters
Linda Hanberg
Sofie Ransheim

Programmakarna:
Thereze Almström 
Linda Hanberg
Malin Nordin Jervelius
Camilla McKinney
Agneta Mimms

Annons/PR ansvarig:
Wictoria Peters

Redaktör/fotograf:
Helena Linton Eriksson

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

Höstens program

Oktober

11 Ärtsoppa och punch
15 Bokklubben

November

1 Roswell Ghost Tours och
Happy Hour
9 Sangria kväll hos Helena L.
15 Julpyssel
xx Bakdag

December

1 Bakdag hos Agneta Mimms
2 Julmarknad
xx Julbord à la potluck

För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Linda Hanberg har fått en
son!

Elliot Arvid Hanberg-Bell

14 juli 2012
3800 gram och 56 cm

Giftemål

Johanna Rehn har gift sig
med Justin Stetz den 8
september på ön Ven i
Landskrona församling i
Sankt Ibbs kyrka.

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

Happy hour på
Sun Dial Bar

Den 3 oktober tog Agneta,
Stella, Johanna, Marie och
Anna hissen upp till 72
våningen till Sun Dial Bar i
Downtown Atlanta på Westin
Peachtree Plaza Hotel, för
höstens första SWEA "Happy
hour" träff. Vilken fantastisk
utsikt över staden!

Det var häftigt att ta en
drink och samtidigt se ut
över Atlanta medan baren
roterade 360 grader.

Jazzbandet Mose Davis Trio
spelade för oss. En mycket
lyckad kväll!

Text och foto:
Stella Wickström

Nya SWEA
medlemmar 

Lisa Boland

Jag heter Lisa Boland och
har nyligen fyllt 36 år. Jag
kommer från Kumla i Närke,
men har de senaste 10 åren
bott strax söder om Denver,
Colorado, där jag var aktiv i
SWEA och Svenska Skolan. I
SWEA Denver satt jag med i
styrelsen och var även
fotograf och ansvarade för
att sätta ihop ett fotoalbum
för SWEA Denver i slutet av
året.

Jag är gift med en
amerikansk man och vi har
tre pojkar som är 9, 6 och 2
år gamla. Innan jag flyttade
till USA hann jag jobba några
år som läkarsekreterare,
men sedan barnen kom har
jag varit hemma och tagit
hand om dem. Jag tycker om
“scrapbooking” och har precis
börjat ta några
tennislektioner, så det vill
jag gärna fortsätta med. Jag
ser fram emot att lära känna
en ny stad och stat och att
lära känna nya tjejer i SWEA
Atlanta.

Text: Lisa Boland
Foto: Helena Linton Eriksson

Lisa Vick 

Jag heter Lisa Vick och
flyttade från Chicago till
Atlanta 2002 för att undgå
det kalla klimatet och för att
få lite miljöombyte.

Mina föräldrar är svenska
immigranter och kom till
Chicago 1959. Min mor är
ursprungligen från
Helsingborg och Båstad
medan min far är från
Sunne.

Under somrarna var jag i
Båstad med mamma men
hälsade även på släktingar i
Stockholmstrakten. Diverse
sommarjobb förbättrade min
knackiga svenska, då
engelskan kom mer naturligt.

Senare i livet bodde jag både
i Båstad och Lund, men även
i Los Angeles tills dess att
jag flyttade tillbaka till mitt
“native” Chicago. Numera
bor jag i Atlanta efter att ha
mött min amerikanske man
Dan som är född i Atlanta.
Jag och min man bor med
vår 9 åriga son i Roswell.

Text: Lisa Vick

SWEA
International
informerar

Regionmöten

Kommande regionmöte för
Östra Amerika kommer att
äga rum i Philadelphia och
går av stapeln den 19 - 21
oktober 2012.

Kandidater till OAMEs
valberedning sökes

OAMEs valberedning behöver
förstärkning inför nästa år!
Är du intresserad av att
hjälpa till eller känner du
någon som du tror kan vara
intresserad?

OAMEs valberedning föreslår
kandidater till
finanskommittén inför varje
årsmöte samt vissa år
förslag till regionordförande.
Till årsmöte i Philadelphia
19-21 oktober har vi
kandidater till
finanskommittén, men vi
behöver ytterligare
kandidater till
valberedningen.

Hör av dig om du har
förslag!

Hälsningar från Annika Pelme
SWEA Philadelphia
sammankallande OAMEs
valberedning

Källa: Swea Internationals
hemsida

Kulturhörnan

Bokklubben

Bokklubben träffas följande
datum under hösten och
våren:

Oct 15
Jan 14
Mars 11
Maj 13

Den 15 oktober kommer vi
att diskutera Tomas
Bannerheds debutroman
Korparna som utsågs till
2011 års Augustprisvinnare.
Enligt Lisbeth Boli är boken
"mycket bra i sin skildring
om hur det är att växa upp i
ett småbrukarhem och leva
mer eller mindre isolerad i
den snäva miljön."

Svenska nyheter

Hypnotisören

Den svenska filmen
Hypnotisören, baserad på
Lars Keplers debutroman
från 2009, är Sveriges
Oscars bidrag 2012.

Huvudrollerna innehas av
Tobias Zilliacus, Mikael
Persbrandt, Lena Olin. Den
är regisserad av Lasse
Hallström.

ABBA

Björn Ulvaeus är kreativt
engagerad och bidrar även
finansiellt till ett nytt ABBA
museum som ska invigas
våren 2013 på Djurgården i
Stockholm. "ABBA The
Museum" kommer att bli en
del av tre permanenta
utställningar på "Swedish
Music Hall of Fame".

Källa: Dagbladet.se

Agnetha Fältskog gör karriär
på nytt. För första gången
på 8 år spelar hon in nya
låtar vilket kommer att leda
till ett nytt album enligt
Aftonbladet. Agnethas
talesperson Staffan Lindé
bekräftar att hon jobbar med
musik igen.

Källa: dn.se, aftonbladet.se

Solsidan säsong 3

Den populära TV-serien
"Solsidan" hade premiär för
tredje säsongen. Tio avsnitt
kommer att visas på
tv4play.se.

Ett nytillskott till
produktionen är Måns
Herngren som varit med och
regisserat fyra avsnitt.
Huvudrollerna innehas av
Felix Herngren, Johan
Rheborg, Mia Skäringer och
Josephine Bornebusch.

Källa: sydsvenskan.se

SWEAs ordförande har ordet

Hejsan alla Sweor i Atlanta!

Hoppas ni alla hade en underbar sommar vart ni än i världen var. Välkommen
tillbaka till en fullspäckad SWEA höst.

Nu när hösten är här är vi redo att dra igång roliga SWEA aktiviteter igen. Vi
hoppas på att fler av er kommer till våra aktiviteter för det blir ju roligare då.
Nytt till hösten är att vi ska ha “Happy Hour” en gång i månaden på olika
restauranger runt om i Atlanta. Mer information om detta kommer i en inbjudan
via Evite. Om ni har förslag på ett favoritställe där vi kan ses för “Happy Hour”,
så hör av er till programgruppen.

Nu lär ni alla ha fått lotter till regionmötet i Philadelphia i oktober. Om ni vill
delta, skicka så snart som möjligt tillbaka ifyllda lotter med betalning till Susanne
Howard. Det är riktiga kanonpriser denna gång. Jag ser fram emot att ta med
mig massa fina och tunga priser till våra vinnare i Atlanta. Om ni inte fått
lotterna på posten och vill delta så har jag extra.

Inför julmarknaden den 2 december söker vi fler Sweor som kan hjälpa till.
Kontakta gärna Eva Zell som är ansvarig för volontärerna. Hon skapar schema
med olika skift under dagen. Ifall ni har lite tid över och vill stödja oss, är vi
väldigt tacksamma. Efter julmarknaden kommer vi att ha en fest för alla
volontärer som tack för hjälpen.

Hoppas vi ses snart!

Anna Lundblad
SWEA Atlanta ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Berit Hennington

Även om Berit är född och uppvuxen i Örebro, finns det inget spår av dialekten
som gett Örebroarna en särprägel. Hon är en stilig och sund kvinna med tycke
för det vackra i livet, något som ger henne harmoni i själen. Större delen av sitt
liv har hon bott utomlands och kallar numera USA för sitt hemland.

Berit anser att meningen med livet är den mening du själv ger den.
Foto: Helena Linton Eriksson

Första gången Berit kom i kontakt med USA var genom ett stipendium till
University of Colorado där hon läste psykologi. Efter ett år fortsatte hon studierna
i Lund och utnämndes senare till tvåa i klassen på en anrik hotellskola i
Tyskland. Detta banade vägen till en fyraårig anställning på Hotell Park Aveny i
Göteborg.

I Göteborg mötte hon sin livs stora kärlek Rolf som hon 1971 gifte sig med i
Köpenhamn. De skaffade två döttrar inom loppet av tre år medan de vistades 6
år i Danmark. Familjen bodde sedan 7 år i Norge, vilket var en trevlig period
med tanke på att en stor del av Rolfs släkt och vänner redan fanns där. “Det är
lättare språkmässigt att prata norska än danska”, säger Berit. En annan
iakttagelse hon gjorde var de olika synsätten mellan de patriotiska och
friluftsälskande norrmännen och de kontinentala danskarna. “I Norge äter man
för att leva medan i Danmark lever man för att äta”.

1983 flyttade familjen till USA och bodde i följande delstater; Michigan, Illinois
(Chicago), Wisconsin och Atlanta. Chicago är en “stor pulserande vacker och ren
stad vid Lake Michigan,” säger Berit om sin favoritdelstat. Där har hon byggt upp
en stor umgängeskrets som många hade Swedish-American Museum som
träffpunkt. Genom medlemskapet i SWEA 1992, lärde hon känna Kerstin Lane
som startade SVEA Chicago som senare blev en del av SWEA International. Även
Agneta Nilsson, SWEAs grundare, var då en god vän. Berit är mycket loyal mot
sina vänner, är en god lyssnare samt respekterar andras olikheter. Även om hon
är kritisk och otålig försöker hon följa sitt motto att, “inte dömma andra
människor om du inte gått i deras skor”.

Berit var under 12 år mycket aktiv i SWEA Chicago med följande
ansvarsområden; programgruppen, medlemsansvarig och vice ordförande. Hon
planerade regionmötet samt blev utsedd till årets Chicago SWEA. Som
medlemsansvarig var hennes målsättning 200 medlemmar vilket de nästan
uppnådde genom mycket uppvaktande av nya medlemmar. Berit är viljestark. När
hon väl bestämt sig för något så fullföljer hon och ger inte upp!

Berit är mycket stolt över sina barn och barnbarn som alla bor i USA. Andra
intressen är antikviteter och heminredning. Hon gillar ljusa interiörer med mycket
blått och vitt. Tunga, stora, mörka amerikanska möbler är hon inte lika förtjust i. 

Berit tycker att hon har det bästa av båda världar genom att bo i bekväma USA
där hon känner stor frihet och besöker Sverige med dess vackra nordiska natur
när hon har möjlighet. Även om hon känner sig hemma på båda ställena, har
Sverige förändrats mycket sedan Berit emigrerade. Nu är hon redo för värmen
och drömhuset i Florida! 

Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör

Potluck hos Malin

Redan när jag kom hem till Malin Norgren denna kväll, den 20e september,
förstod jag att det sista jag skulle göra var att gå hem hungrig. Här fanns alla
tänkbara fantastiska rätter - smörgåstårta med räkor och svart kaviar, spansk
omelett, pastasallad, kyckling, pajer, och mycket mycket mer. Vi var sammanlagt
12 kvinnor som samlats denna kväll för att tillsammans äta och dricka gott. Det
var faktiskt just kring mat som vi mest pratade om på detta fantastiska
knytkalas. Vi gav varandra inte bara tips på restauranger utan även recept. En
av mina, och mångas med mig, problem har varit att hitta ingredienser som är
lika de svenska. Med oss hem denna kväll fick vi, förutom en riktigt trevlig stund,
också mängder av kloka förklaringar och spännande rekommendationer -
strålande inför upploppet till alla helgdagar som stundar! 

Ett stort tack till Malin som upplät sitt fina hem och till alla gjorde en mycket
trevlig kväll möjlig!

Text: Thereze Almström
Foto: Malin Lundgren

Sveriges nationaldag och Wallenbergs 100-
årsdag

Svenska nationaldagen firades i år på Glenridge Hall, ett fantastiskt ställe som
ligger inbäddat mellan kontorskomplex och vild natur. Man kan inte drömma om
att på Abernathy Road bara ett stenkast från 400 existerar detta vackra ställe
omgivet av den vackraste natur. Vädret var underbart och det var perfekt att
kunna fira nationaldagen utomhus på den stora terrassen. Cirka 150 talet gäster
hade infunnit sig. En stor del av konsulära kåren var närvarande tillsammans med
ett stort antal från svenska såväl som amerikanska företag och även
representanter från guvernören och borgmästaren var representerade.

En läcker buffé, som Jessica Sköld dukat upp, med alla de svenska
delikatesserna, väntade på gästerna efter fördrinken på terrassen.

Nationaldagen var i år dedikerad till minnet av Raoul Wallenbergs födelse för 100
år sedan. Wallenberg tjänstgjorde som ung diplomat vid legationen i Budapest
under andra världskriget. Helt osjälviskt beslöt han att rädda 100,000 tals
ungerska judar från fångenskap och säker död genom att utfärda svenska
skyddspass. Wallenbergs livsöde fick ett abrupt slut när han togs tillfånga av
ryska soldater vid ett möte innanför ryska gränsen. Trots otaliga försök att hitta
lösningen på Wallenbergs försvinnande så kvarstår gåtan som sannolikt aldrig
kommer att få ett svar, vad hände?

Ett stort tack till Flowtech, Andritz, SACC, Vasa, Swea och Jones Day för generöst
sponsorship.

Även ett stort och varmt tack till alla Swea-, SACC- och Vasa medlemmar som
ställde upp och hjälpte till i köket, med serveringen och tog hand om baren.

Text: Jill Olander, Sveriges honorärkonsul
Foto: Helena Linton Eriksson

Recept: Inlagda persikor i konjak

Många av mormors recept innehåller lite sprit, något som passar bra både ur
konserverings- och smaksynpunkt. Det blir gott och lyxigt. Köp persikor,
nektariner eller plommon när det är säsong. Då är frukten prisvärd, smakar mest
och håller bäst kvalitet. Servera den inlagda frukten med lätt vispad grädde eller
vaniljglass. Det blir en enkel och samtidigt elegant efterrätt.

Persikor i konjak

LAG
2 dl socker
2 dl vatten
2 msk konjak
Valfri frukt: persikor, nektariner eller plommon

Lika delar socker och vatten kokas. Låt kallna och tillsätt konjak.
Persikor/nektariner/plommon doppas i kokande vatten. Håll dem nere med en
gaffel i vattnet och vänd dem runt en kort stund. Skalen blir då lätta att dra av
med en liten kniv. Dela frukterna, ta bort kärnan, skär i klyftor. Lägg frukten i
plastburkar och häll över lagen. Frukten vid ytan blir lätt brun. För att förhindra
det knycklas plastfolie, eller smörpapper ihop och läggs överst. Frys in. Servera
med lätt vispad grädde, glass eller någon efterrättskaka. Improvisera och gör en
variant av klassikern Baba au Rhum med en torr sockerkaksskiva, frukt, lag,
grädde eller glass. 

Använd riktigt mogna men ändå fasta persikor, nektariner eller plommon till
inläggningen för bästa resultat.

Foto: Kinna Jonsson

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

Kinna bloggar på http://kinnasblogg.blogspot.com 

Läs mer om böckerna på Klefstad förlag
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