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Höstens Program

Alla aktiviteter är preliminära

Oktober
2 Kubb och picknick
Mitten: 15-årsjubileum för
SWEA Atlanta
Slutet: Spökrundtur

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

December
11 Julmarknad
? Julmiddag

För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Wicky Peters har fött en
son!

Conner Daniel Peters
1 juli 2011
3714 gram och 49 cm 

Ida Pond har fött en son!

Miles Pond
21 juli 2011
3190 gram och 49 cm 

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

Välkommen till
Svenska
Lekgruppen!

Har du barn i åldern 0-4 år
och vill träffa andra
svenska mammor?

Vi är ett litet gäng som möts
hemma hos varandra varje
onsdag kl. 10-12!

För frågor Kontakta:
Sofie Ransheim
(678) 749-4754

SWEAs kräftskiva

Vi var runt 20 sweor som
träffades hemma hos Malin
Norgren den 9e september
för att njuta av årets kräftor.

Det dukades till långbord och
vi njöt av inte bara kräftor
utan även sallad, pajer och
en buffé av goda efterrätter!
Vi var också riktiga
sångfåglar mellan snapsarna.

Tusen tack till Malin, Sofie
och Linda som ordnat med
all mat och till familjen
Norgren som öppnade sitt
hem för oss alla!

Camilla McKinney
SWEA Atlantas ordförande

Foto: Malin Norgren 

Bokklubben

Den 12 september träffades
bokklubben för första gången
efter sommaren, fast denna
gång med lite annorlunda
upplägg. Alla tog med sig
varsin svensk bok skriven av
en svensk författare och
berättade lite om den. Vi böt
böcker med varandra och
nästa gång byter vi igen. Ett
plus med det nya upplägget
är att alla har olika smak och
man blir introducerad i nya
"bokvärldar".

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

Var?
La Madeleine French Bakery
1165 Perimeter Center West,
Ste 330, Atlanta, GA 30346

När?

14 November
9 Januari
12 Mars
14 Maj

Alla SWEA medlemmar är
välkomna, även om ni bara
kan komma till en eller två
träffar under året. Ta med
dig en eller flera böcker du
vill byta med!

Ser fram emot ett nytt
upplägg och förhoppningsvis
lite nya ansikten.

Väl mött!
Linda Hanberg

SWEAs kontaktperson i
bokklubben

SWEA
International
informerar

Årets Svenska Kvinna
Chrstina Lampe-Önnerud blir
ny kolumnist i Svenska
Dagbladet.

Läs hela artikeln från SvD

Svenska nyheter

Kronprinsessan
väntar barn

Den goda nyheten som
många har väntat på är att
kronprinsessan Victoria
väntar barn i mars 2012.

Hovreportern Sten Hedman
menar att kungafamiljens
utökning har “stor betydelse
för monarkin”. Det är viktigt
att ändra fokus från boken
om kungen och
informationen om Silvias
pappa till något mer positivt
som att tronföljden säkras.

“Enligt nuvarande
successionsordning saknar
barnets kön betydelse. Vi har
inte haft någon kvinnlig
kronprinsessa sedan
prinsessan Kristina och hon
var ju inte gift,” säger
författaren Herman
Lindqvist.“ Victoria blir första
svenska tronarvinge att föda
barn.

Källa: hbl.fi

Sverige
konkurrenskraftigt

Den årliga jämförelsen av
142 länders konkurrenskraft
som World Economic Forum
(WEF) genomfört i år, ger
Sverige en tredjeplats efter
Schweiz och Singapore. 

WEF rankar länderna baserat
på faktorer som tex hur väl
följande områden fungerar:
infrastruktur, utbildnings-
systemet, hälsovård, arbets-
och finansmarknaden etc.

I takt med tillväxtländernas
förbättrade konkurrenskraft,
fortsätter utvecklingsländerna
att närma sig västländerna.

Sverige har tappat en
placering sedan förra året
men ligger fortfarande i
toppen av listan medan USA
backade för tredje året i rad
och ligger numera på femte
plats. Det svåra ekonomiska
och politiska läget är
huvudorsaken till denna
utveckling.

Källa: SvD.se

Helena Linton Eriksson

Kulturhörnan:

Persbrandt gör
succé utomlands

Nu höjs Mikael Persbrandt till
skyarna av den inter-
nationella pressen. Efter
visningen av ”Stockholm
Östra” skriver bransch-
tidningen Screen bland annat
att han är ”en av Europas
mest karismatiska
huvudrollsskådespelare”. 

Läs hela artikeln på SvD.se 

Ordförande har ordet!

Hejsan och välkomna tillbaka efter sommaren!

Hoppas att ni alla har haft en underbar sommar och känner er redo att hugga
tag i SWEA igen. Tänk att det är nu 15 år sedan som SWEA Atlanta startades –
hur många av er har varit med från början? Är det inte härligt vilken salig
blandning av kvinnor som har skapat och haft del av SWEA Atlantas historia!

SWEA blir vad vi gör det till så snälla ställ upp och engagera er så får vi så
mycket roligare! Vi har många intressanta program till hösten – så kolla eran
evite och besök även vår hemsida. Jessica är duktig på att uppdatera den med
en massa roliga saker. 

Vi behöver hjälp till julmarknaden också – är det verkligen dags att börja tänka
på julen redan nu? Vi behöver hjälp med att hitta sponsorer, så har ni bra ideer
hör gärna av er. Det kommer ut email om mer specifika saker som vi kommer att
behöva hjälp med under resans gång. Är det något ni saknar på julmarknaden
som ni skulle vilja se? 

Som alltid vill vi ha eran feedback – vad saknar ni, vad vill ni ser mer av? Vad
kan vi göra för att hålla SWEA Atlanta vid liv i 15 år till? 

Tack till er alla! Hoppas att vi ses snart!

Camilla McKinney
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Helene Jonsson

Egenföretagaren Helene har nyligen startat “The Ideal Bag” som tillverkar
och säljer väskor med svensk design och material. Efter många års hårt
och intensivt arbete inom säkerhetsutrustningsbranschen har Helene nu
sadlat om för att ägna sig åt något hon verkligen har stort intresse av -
mode, färg, form och design. 

Gnosjöanda

Den sociala Helene föddes i Finspång Östergötland, men är uppvuxen i Gnosjö
och Jönköping där hennes pappa arbetade som VD för några småföretag. Att
växa upp med denna Gnosjöanda har präglat Helene som person. Hon blev tidigt
självständig, modig och van att lösa problem. Direkt efter gymnasiet kastade hon
sig in i arbetslivet för att så småningom hamna inom ett litet franskt företag,
Stand 21 i CA, som sysslar med säkerhetsutrustning inom racing industrin.
Helene är generalist men med fokus på försäljning. “Det var en bra skola att
jobba på ett litet företag eftersom man fick göra allt från marknadsföring,
budget, export, logistik, projektledning, sponsorship och även vara chef för några
anställda,” säger Helene. Det enda hon nu i efterhand ångrar är att hon inte
skaffade en formell högre utbildning, vilket dock inte är för sent ännu.

Att starta eget företag

Med alla dessa erfarenheter är Helene väl rustad att framgångsrikt driva “The
Ideal Bag”. Hon har några tips på vägen för oss SWEOR som kanske funderar på
att starta eget. “Det är bra att skynda långsamt. Man måste ha en strategi,
marknadsplan och sätta upp en budget. Viktigast av allt är att försöka hålla sig
till planen och de uppsatta målen.” En annan utmaning, fortsätter Helene, är den
ekonomiska biten. “Om man startar en egenfinansierad verksamhet har man ofta
en liten budget. Det är kostsamt att få ut namnet och produkten. Potentialen är
stor men det är svårt att nå ut med en liten budget.”

SWEA är en tillgång

Helene har varit med i SWEA till och från i ca 15 år beroende på arbets -och
familjesituationen. Numera har hon en 4-årig son Max och försöker samtidigt
driva eget företag. “Det känns tryggt och skönt att träffa svenska tjejer eftersom
vi alla har något gemensamt - svenska språket, seder och bruk och samma
bakgrund,” anser Helene. 

Lycka till med Olivia, Linnea, Kerstin, Maja och Lena - dina svenskdesignade
väskor!

Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör 

Restaurangkväll på Eclipse di Luna

Vi var sju glada Sweor som möttes upp till restaurangkvällen på Eclipse di Luna i
Dunwoody den 25 augusti. I den coola, lite högljudda, spanska tapasrestaurangen
beställde vi in flera olika små spännande och delikata smårätter. Allt från goda
sallader, Remolacha Rostisada, till lite trendigare kötträtter, Carne Asada.
Dessutom njöt vi av husets goda olivolja och bröd. När “la cuenta” kom in valde
vi att “go Dutch”, dvs vi delade på notan. 

På bilden ovan syns från vänster till höger: Camilla Mc Kinney, Stella Wickström,
Linda Hanberg, Sofie Ransheim, Lisbeth Boli och Ingrid Borlind. 
Foto: Malin Norgren

Efter middagen fortsatte vi alla till fots genom det trevliga Plazaliknande området
och den härliga varma sensommarkvällen avslutades på närliggande Cafe
Intermezzo. Cafet erbjuder flera sidor lång meny på olika kalla och varma
drycker. Finns även mycket gott och sött att beställa till. Det var en mysig och
trevlig restaurangkväll och området Ashford Dunwoody var en positiv upplevelse. 

Ingrid Borlind

SWEA International - diamantsponsor av World
Scout Jamboree

Sista veckan i juli och första veckan i augusti, var två intensiva veckor för
Rinkaby i Skåne i år. 40 000 scouter strömmade dit och bodde i en temporär
stad uppbyggd av tält. Staden var till antalet "invånare" Sveriges fjärde största
stad och man kunde hitta både postkontor, bank, restauranger och till och med
ett tivoli byggt av trädstammar. Deltagarna kom från jordens alla hörn och
stämningen var på topp, trots regnet som hägrade över Skåne denna sommar.

Malin Norgren (GA) och Gun Johansson (LA) var några av 
medlemmarna som representerade SWEA.
 
Vad hade då SWEA med alla dessa scouter att göra? 

Jo, för att deltagare även från fattigare länder skulle kunna ta sig dit, så
skapades ett projekt, "One World". Projektets mål var att samla in 900 000 US
dollar och det skulle bidra till att bistå med sovsäck, tält, flygbiljetter o dyl för ca
350 scouter som annars inte kunde delta. Detta projekt tilltalade SWEA, då man
fick chansen att visa upp Sveriges natur och kultur för scouter från 100 tals
länder, således börjades det samlas in pengar. Slutsumman blev 160 000 SEK
som SWEA bidrog med! Detta i sin tur bidrog till att vi fick vårt eget sponsors
tält där SWEOr i somras stod och delgav hela världen information om SWEA och
vad vi står för.

Bilder tagna av Malin Norgren från Rinkabyfälten i Skåne.

 
Det var ett helt fantastiskt arrangemang! Aldrig har jag sett så många
nationaliteter på samma gång! I tältet kom det in mycket folk och samtidigt hade
jag folk från Bosnien, Kongo, Thailand, Japan och USA, samtidigt som Hong Kong
scouterna kom gående med en lång pappersdrake utanför. Verkligen en härlig
blandning!
 
Men det mest fantastiska av allt, var nog när alla 40 000 scouter under
invigningsceremonin, samlades på ett fält och hade en tyst minut för de tragiska
händelserna i Norge. Tänk er 40 000 ungdomar i varierande ålder, som plötsligt
alla är tysta samtidigt. Det var verkligen rörande och ett uppvaknande av vad
ungdomar kan skapa tillsammans med en gemensam grund.

Scouter frän alla världens hörn. 
Foto: SWEA International

Malin Norgren
Programgruppen

Sveriges Nationaldag firades i svenska
konsulatets nya lokaler

Svenska konsulatet i Atlanta firade Sveriges nationaldag den 6 juni. Detta
kombinerades med öppnandet av det nya konsulatet "smack" i Buckhead, 470
East Paces Ferry Road, Suite 300, Atlanta, GA 30305.

Sveriges honorärkonsul, Jill Olander stod för arrangemanget. De cirka 200
gästerna bjöds på svensk buffet, vin och öl samt kaffe med sötsaker. 

Atlantas manskör Vasa Drängar och SWEAs sångerska Mia Peters stod för
underhållningen. Foto: H Linton Eriksson

 

Sveriges honorärkonsul Jill Olander och fd Atlantas borgmästare Sam Massell
Foto: H Linton Eriksson

Kvällens hedersgäst var fd Atlantas borgmästare Sam Massell
som var instrumental att ordna lokal för det nya konsulatet. Sam Massell höll ett
trevligt tal och uttryckte bl a "we want to keep the Swedish Consulate in
Buckhead!" Bland deltagarna sågs representanter från konsulära kåren, Georgias
regering, svenska och skandinaviska organisationer, amerikanska och
svenska företag samt svenska och internationella privatpersoner. 

Jill Olander tackar SWEAs medlemmar Jessica Sköld, Helena Linton Eriksson,
Lisbeth Boli och Malin Norgren, som tyvärr inte kunde närvara, för all hjälp kring
förberedelserna av nationaldagsfirandet. SWEAs sångerska Mia Peters
uppmärksammades för de vackra sångerna hon framförde. Foto: H Linton
Eriksson

Ett stort och varmt tack till alla trogna sponsorer, Flowtech, SWEA, The Swedish-
American Chamber of Commerce, The Ideal Bag, VASA, The Scandinavian
American Foundation of Georgia och privatpersonerna Patrik Eriksson, R.Mason
Cargill och Bo Nilsson. 

Tack Jill för att du fortsätter med våra svenska traditioner!

SWEA Atlantas redaktör
Helena Linton Eriksson

Recept: Grillad marinerad aubergine och zucchini

Bjud gästerna på dessa små förrätter som ett tilltugg istället för en förrätt som
ska ätas sittande. 

Foto: Kinna Jonsson

Grillad marinerad aubergine

aubergine
basilikablad
rasp av citronskal
olivolja
balsamvinäger
flingsalt

Skär aubergine i skivor. lägg på smörpapper på plåt. Salta lätt och låt ligga för
att dra ur vattnet. Torka av dem med hushållspapper. Sätt in i ugnen högt upp
på 250 grader. Låt dem få färg. Vänd på dem i halvtid. Låt svalna. Ta sedan
fram ett vackert fat. Lägg upp auberginer, varva med lite flingsalt, citronrasp och
basilika blad, droppa över olivolja och balsamvinäger. Bygg lite på höjden. 

Grillad marinerad zucchini
zucchini
vitlök
olivolja
balsamvinäger
flingsalt

Gör på samma sätt med zucchinin som med auberginen ovan men pressa lite
vitlök istället för citronrasp och basilika. 

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

http://kinnasblogg.blogspot.com 

Klefstad förlag
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