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Vårens program

Alla aktiviteter är preliminära
xx = ännu ej fastställt datum

Juni
6 Svenska nationaldagen
15 Scandinavian Festival
15th Anniversary Gala
24 Midsommarfirande med
SACC

Höstens program

Augusti

xx Kräftskiva

September

xx Sangriakväll
10 Bokklubben

Oktober

xx Filmkväll
xx Ärtsoppa och punsch

November

12 Bokklubben
xx Julpyssel till julmarknaden

December

2 Julmarknad
xx Julmiddag

För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Mia Peters har fått en dotter!

Abigail Adele Peters

18 maj 2012
3730 gram och 53 cm

Katarina och Mike Racicot
har fått en dotter. Tess har
fått en lillasyster.

Tindra Mary Racicot

22 maj 2012
3450 g och 50,4 cm

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

Sveriges
nationaldag och
Wallenbergs 100-
årsdag 

Kom och hedra minnet av
diplomaten Raoul
Wallenbergs födelse i
samband med firandet av
Sveriges nationaldag. Det är
100 år sedan Wallenbergs
födelse.

Sveriges honorärkonsul Jill
Olander bjuder på denna
tillställning med svensk
buffet samt vin och öl därtill.

Manskören Vasa Drängar står
för underhållningen.

Tid: 6 juni kl. 19 - 21

Plats: Glenridge Hall, 
600 Abernathy Rd, 
Atlanta, GA, 30328
Tel: 404.695.5212

OSA: 31 maj, 2012

Varmt välkomna! 

Jill Olander

SWEA Atlantas
stipendiat Vanja 

Vanja Petricevic har valts ut
till SWEA Atlantas stipendiat
2012 och erhållit USD 1000.

Vanja kommer ursprungligen
från Sarajevo, Bosnien och
Herzegovina och flydde från
inbördeskriget 1992. Efter en
tid som flykting i Tyskland
kom hon sedan till USA i
slutet av 1999. För tillfället
läser hon en Filosofie
doktorexamen inom ämnet
internationell politik på
Georgia State University. 

Forskningsarbetet bygger på
hennes examensarbete om
huruvida EUs fackliga
organisationer följer anti-
diskrimineringslagar. Nu ska
hon fördjupa sig ytterligare
och intervjuva svenska
statliga organisationer som
tex arbetsförmedlingen om
de efterlever EU:s direktiv
om etnisk mångfald. 

Vanja är en ambitiös person
som haft en tuff uppväxt
med tanke på hennes
negativa erfaranheter av
kriget. Frågor om
militärkonflikter, rasism,
politiskt våld och
demokratisering ligger henne
varmt om hjärtat. Annars är
hennes stora intressen
läsning, resor och dans.

Vi ser med stor spänning
fram emot resultaten av
Vanjas empiriska
undersökning.

Helena Linton Eriksson
Redaktör

Pinocchiotårta

Detta är en sockerkaks- och
marängtårta som finns i en
mängd variationer, även
kallad Mammas marängtårta.
Vi i SWEA kallar den för
Agneta Mimms favorit. Hon
tillagade den både för 15
årsjubileet och räkfrossan.

Ingredienser (ca 12 bitar)

75 gr smör
2 dl florsocker
5 äggulor
1 1/2 dl vetemjöl
1 1/2 tsk bakpulver
4 msk mjölk

Maräng:
5 äggvitor
2 dl socker
1 påse (á 35 gr) mandelspån

Fyllning:
3 dl vispgrädde

Ugnstemp: 175 - 200 grader
C, varmluft 175 grader C

Gör så här:
Smörj ett smörgås-eller
bakplåtspapper väl och lägg
det i en långpanna, 30x40
cm.

Rör smör och socker poröst.
Tillsätt äggulorna, en i taget,
och rör en stund mellan
varje. Blanda mjölet med
bakpulver. Rör ner detta och
mjölken. Bred ut smeten.

Vispa vitorna med sockret till
marängsmet. Bred den lite
ojämnt över smeten i
formen. Strö på mandelspån.

Grädda bottnen i mitten eller
nedre delen av ugnen tills
marängen fått färg och
sockerkakan är torr, ca 20
min.

Låt kakan svalna något.
Lossa den från papperet och
dela den mitt itu på längden
eller tvären, beroende på
vilken form som önskas.

Vispa grädden och bred den
på ena bottnen med
marängsidan uppåt. Lägg
den andra botten ovanpå
med marängsidan uppåt.
Man kan lägga ( om man vill
) hallon eller mandarinklyftor
på grädden, det blir extra
gott.

Vill man ha en stor tårta,
gör man dubbel sats och
bakar två gånger. Lägg den
ena på den andra med
grädde och frukt mellan.

SWEA
International
informerar

SWEA International har
under årsmötet i New York
utnämnt Ärets Svenska
Kvinna 2012 och tre
stipendiater som får USD 10
000 vardera.

Årets Svenska
Kvinna 2012

Filippa Knutsson får
utmärkelsen för sitt
framstående entreprenörskap
som bidragit till svensk
klädindustris utveckling,
spritt goodwill för svensk
design och företagsamhet
både i Sverige och
utomlands. 

Sigrid Paskells
Stipendium

Operasångerskan Sanna
Gibbs, 26 år, får
utmärkelsen för sin lovande
och mycket tilltalande
sopranröst, välkontrollerade
ton, eleganta framtoning och
naturliga musicerande. 

Agneta och Gunnar
Nilssons stipendium
för studier av
interkulturella
relationer 

Annelie Schlaug, 38 år, får
utmärkelsen för sin forskning
av ryska fredsaktörer och
konflikthantering i
mångkulturella samhällen
samt för sin systematiska
analys av dialogen som
arbetsredskap i samband
med konflikthantering.
Hennes avhandling heter
"Peacebuilding as
Spacemaking".

Stipendium för
forskning i svenska
språket, litteraturen
och samhället 2012

Denna utmärkelse har
tilldelas Dominic Matthew
Hinde för hans avhandling
"The Rhetoric of the
Environment in Sweden". 

Dominic Matthew Hinde får
utmärkelsen för sin forskning
och analys av retoriken i
journalistiskt material och
politiska dokument kring
svensk miljödebatt från 70-
talet till i dag.

Regionmöten

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

För mer information 

Källa: Swea Internationals
hemsida

Kulturhörnan

Filmvisning hos
Inger

Inger Axelsson bjöd än en
gång in oss Sweor till en
trevlig filmkväll hemma hos
sej den 31 maj. Vi var en
liten men naggande god
grupp av 6 Sweor som först
satt och umgicks en stund
med ett glas vin innan filmen
kom igång. Vi fick en god
sallad som Inger gjort och
lite kaffe och tårta på det.
Sen var det dags för filmen! 

Denna gången såg vi "Under
Solen" från 1988, regisserad
av Colin Nutley. Filmen, ett
lågmält drama, som fick en
Oscarnominerering för "bästa
utländska film" utspelar sej i
mitten av 1950-talet. Erik,
spelad av Rolf Lassgård, är
en ensam 40-årig
lantbrukare som sätter in en
platsannons i lokaltidningen
där han söker en ung kvinna
som hushållerska,"foto
önskas." Stadsflickan Ellen,
spelad av Helena Bergström,
svarar på annonsen, får
platsen och under
sommarens gång utvecklas
deras förhållande till kärlek.
Komplikationer uppstår men
filmen slutar lyckligt till sist. 

Vi tyckte alla att det var en
fin film, väl värd att se, och
vi längtade alla "hem" till
svensk sommar på landet
efter ha sett alla de vackra
miljöerna i filmen!

Agneta Mimms
programgruppen

Bokklubben

Bokklubben träffas följande
datum under hösten och
våren:

Sept 10
Nov 12
Jan 14
Mars 11
Maj 13

Vi kommer återgå till en mer
traditionell form fr.o.m
hösten och böckerna kommer
läggas ut på hemsidan så
snart som möjligt så att de
som vill vara med kan köpa
böckerna. Vill man bara vara
med vid ett enstaka tillfälle
så går det bra.

Den 10 september kommer
vi att läsa Tomas Bannerheds
debutroman Korparna som
utsågs till 2011 års
Augustprisvinnare. 

Linda Hanberg

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 ordförande har ordet

Hej igen alla glada Sweor!

Våren har nu kommit och gått men här i Atlanta har det varit sommarvärme ett
bra tag nu. Jag hoppas att ni alla har hunnit njuta av den och ser fram emot en
skön sommar.

Först och främst vill jag tacka Agneta Mimms som var en underbar värd för vårt
15 årsjubileum. Vad kul vi hade! Agneta, med hjälp av Thereze Almström, Camilla
McKinney, Linda Hanberg, Malin Nordin Jervelius, Helena Linton och Malin
Norgren ordnade festen som var en stor succé med underbar mat och
underhållning. Ett stort tack vill jag också rikta till Elisabeth Bergöö, Monica
Eklund, Christina Palm, Malin Brown och Lisbeth Boli som delade med sig om hur
SWEA Atlanta startade för 15 år sedan och många av deras upplevelser och
erfarenheter. Utan er hade vi inte varit här idag. Och självklart tack till alla er
Sweor som kom hem till Agneta på jubileumsfesten. Det var riktigt kul att så
många kunde delta i festligheterna.

Nu när höstens program planeras så vill vi gärna att ni berättar för oss vad ni
tycker om att göra. Vad för aktiviteter vill ni gå på? Ju fler som kommer till
aktiviteterna, ju roligare blir det. Så hör av er ifall ni har ideer. Kom också ihåg
att ni kan hänga med på alla SWEA nyheter på Facebook. Bara "like" SWEA
Atlanta så får ni alla nyheter på er newsfeed. 

Jag hoppas ni alla får en underbar sommar vad ni nu än hittar på och vart ni än
reser till. Vi ses till hösten!

Anna Lundblad
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Agneta Mimms

Den kreativa och okonventionella småländskan Agneta Mimms har varit medlem i
SWEA sedan 1997 men har först i år tagit steget in i styrelsen samt
programgruppen. “Nu har jag enbart ett av tre barn hemma och kan därför ägna
mer tid åt SWEA”, säger den upptagna kvinnan som under alla åren både stöttat
sönerna och sin amerikanske make Lonnie som jobbar på familjeföretaget Mimms
Enterprises, fjärde generationens fastighetsutvecklingsbolag. Detta stämmer väl in
på ordspråket, “Bakom varje framgångsrik man står en kvinna.” Med sitt
ambitiösa logiska tänkande, har det dock varit svårt att acceptera rollen som
hemmafru framför att ha ett “riktigt” arbete.

Foto: Helena Linton Eriksson

Agneta är född och upppvuxen på en gård i Voxtorp, 10 km söder om Värnamo,
Småland. Där bodde hon tillsdess att hon började studera på Chalmers
kemiingenjörsutbildning. Efter gymnasiet gjorde hon dock ett avbrott då hon var
au pair i Toronto under ett år. Hon fick mersmak av att resa och ville återigen ut
i den vida världen. Därför sökte hon ett stipendium genom rotary och var en av
de få utvalda av rotaryklubben i Georgia för att studera på amerikanskt “collage”.
Med tanke på hennes tekniska bakgrund, placerades hon på Georgia Tech under
ett år där hon valde att läsa kemikurser. Utöver det har hon dessutom läst en del
kurser på Georgia State. Hennes stora intresse under de senaste 10 åren har
varit och fortfarande är att hålla på med keramik, framförallt att dreja.

Hon hade absolut inga planer på att stanna långvarigt i Georgia, som var alldeles
för exotiskt för henne. Men då hon träffade elingenjören Lonnie hösten 1984, var
det kört! Agneta ville dock slutföra sin påbörjade civilingenjörsutbildning och åkte
därför hem till Sverige under 2 år. Långdistansförhållandet var en bra prövotid
och resulterade i giftemål 1 augusti 1987. Det blev dock ingen bröllopsresa, utan
Lonnie fick istället kopiera Agnetas examensarbete i flera exemplar för distribution
och glädjas åt den nyblivna civilingenjören. En välutbildad hustru är aldrig fel!
Kanske kan det bli ett ordentligt 25- årsfirande på bröllopsdagen istället! 

Agneta blev expert inom pappers- och massaindustrin, där hon jobbade under
3,5 år. Hon utvecklade bland annat datorutbildningsprogram för nyanställda samt
hjälpte till att vidareutveckla ett simuleringsprogram för att mäta
energianvändningen inom massaindustrin. Mellan åren 1990 och 1995 föddes tre
pojkar som idag framgångsrikt läser till rymd och flygingenjörsteknik, studerar på
Harvard och går på andra året i gymnasiet. Med sunt bondförnuft och gåvan att
tänka i nya banor har den pålitliga och iderika Agneta gett sina barnen en trygg
uppväxt. Hennes motto har alltid varit att, “Allting går om man vill. Ge inte upp!”

SWEA tackar Agneta för sin generositet och gott värdskap för SWEAs 15-
årsjubileum. Även om hon är minimalist, så var inte detta första tanken som slog
oss när vi gick in i Agnetas “Country-Club-liknande” hem. 

Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör 

SWEA Atlantas 15-årsjubileum

Regnet och molnen hade oroat oss hela veckan, och även om det är något av
tjusningen med Atlanta - att vädret liksom kan bli lite hur som helst, så var vi
optimistiska när lördag morgonen väl kom. Detta skulle bli en strålande dag!

Den 21 april var det dags att fira att Swea funnits i 15 år här i Atlanta. Det kan
tyckas rätt kort i sammanhanget men om man tänker på hur världen såg ut just
då - 1997 med en ung Leonardo Di Caprio som fångade varje ungdomshjärta
med sin kärlek till Kate Winslet i Titanic, Paul McCartney blev sir med hela
världen, Madeline Albright blev den första kvinnliga statssekreteraren i USA och
Ted Gärestad lämnade oss. Det var då, i efterdyningarna av OS i Atlanta 1996
som Swea Atlanta föddes. 

Inför jubileet jobbade vi intensivt med hur vi ville att kvällen skulle se ut. Vi ville
förstås ha roligt, äta gott och framför allt umgås. För det är ju ändå just detta
som är kärnan i Swea. Men vi ville också ha en del tillbakablickar. Vi hade därför
bett om att få ta del av berättelser från födelsen genom fantastiska kvinnor som
var med då. Elisabeth Bergöö delade glatt med sig av sina nostalgiska resa från
SWEA - Tidernas Begynnelse. Vi ville också ha lite mer kunskap om vad som
händer utanför vår lilla sfär - Swea i världen - det fick vi också genom fd
ordförande Camilla McKinnley. TIll detta ville vi också träffa Vanja - årets
stipendiat, för att höra mera om hennes forskning.

Under kvällen rullade också bilder på de gångna åren i ett bildspel av Helena
Linton Eriksson som vi skrattande avnjöt tillsammans med lite rosa bubblande
champagne!

Så skulle vi dricka lite drinkar också om någon så önskade. Först en liten
välkomstdrink. Jag skojar inte när jag säger att det enda som var kvar i det bålet
var de stackars citronerna och en och ett annat litet myntablad. Slurp! Till bålet
blev det också fantastiska små snittar av lax/pepparrot och kycklingspett. Tur var
väl det för sen blev det tipspromenad, där alla gissade hej vilt på de kluriga
frågorna.

Hungriga lät vi oss sedan väl smaka på den goda buffén. Där fanns Lindas
fläskfilé, hemmarökt lax, fransk potatissallad, ägghalvor, sparris med hyvlad
parmesan, räksallad, färskost med kanderade pecannötter, rostade grönsaker.....
 Jag kan fortsätta ett tag till men jag tror ni förstår att maten var uppskattad
och väldigt, väldigt god! Sen kom dessutom desserten - Agnetas fantastiska
sommartårta! Jag såg, inga namn nämnda, äta både två och tre gånger. 

I mellan tuggorna lekte vi lekar och jag tror inte att jag överdriver när jag säger
att Malins hemliga påse var mycket uppskattad. Jösses, vad snygga vi var!!!

Ett stort tack till alla som gjorde kvällen möjlig  - Malin Nordin -Juvenius, Linda
Hanberg, Elisabeth Bergöö, Camilla McKinnley, Anna Lundblad, Malin Nordgren,
Helena Linton Eriksson och framför allt Agneta Mimms vars underbara hus vi så
snällt fick rumstera i! Men tack, framför allt,  alla fantastiska kvinnor som kom
och gjorde succékvällen möjlig!

Text: Thereze Almström
(Jubileumsgruppens diktatorska och självutnämnda strukturfaschist)
Foto: Helena Linton Eriksson

Räkfrossa hos Elisabeth Bergöö

Vi var 33 Sweor och Svennar som lockades till årets räkfrossa den 19 maj
hemma hos Elisabeth och Peter Bergöö. Vädret var perfekt så vi kunde sitta ute i
deras underbara trädgård och njuta av både maten och sällskapet.

Det bjöds på lite smått och gott som pajer, sallad och svenska räkor. Och till
efterrätt Agneta's underbara gräddtårtor fyllda med jordgubbar och blåbär.

Ett stort tack Elisabeth för en väldigt trevlig kväll - ett härligt sätt att starta
sommaren på. Vi ser redan fram emot nästa år!!

Text: Camilla McKinney
Foto: Helena Linton Eriksson

Guidad tur på Bulloch Hall i Roswell

Bulloch Hall, en vacker ståtlig vit furubyggnad i grekisk renässansstil från 1839,
ligger undangömd i ett lummigt område i Historic Roswell. Beställaren, Major
James Stephens Bulloch (1793-1849) gift med Martha Stewart, var en av de
första nybyggarna i Roswell. Sju kulturintresserade SWEOR träffades den 2 maj
för att lyssna på guidens intressanta historier om huset men också invecklade
berättelser om ägarna och deras sociala umgängen och dåtidens personligheter.

Bullochs dotter Mittie, som var en av fyra barn, växte upp i denna idyll och gifte
sig på Bulloch Hall 1853 med Theodore Roosevelt. Deras son Theodore
Roosevelt, även kallad Teddy Roosevelt, blev sedermera USAs 26e president. Han
bodde aldrig på Bulloch men kom på ett uppskattat besök 1905.

Medan de nordligaste delstaterna hade avskaffat slavhandeln, fortsatte man med
gratis arbetskraft i södra USA. Ägaren Bulloch hade näst störst antalet slavar i
Cobb County. Dessa 43 afrikaner fick sköta all markservice men även hjälpa till
på bolmullsspinneriet. 1862 avskaffades även slavhandeln i söder då delstaterna
mot slavhandel “Union” slog “Confederacy”, delstaterna som propagerade för
slavhandel.

Agneta som hade ordnat hela evenemanget, tog oss sedan till en mysig
restaurang, Party Chic, i Old Roswell. Där åt vi en lättare lunch medan vi
avhandlade allt mellan framtida semesterplaner till ämnen som barnens uppväxt.

Tack Agneta för en kulturell dag tillsammans med en hel del amerikansk historia
och en tillbakablick hur man bodde på 1830-talet.

Text och foto: 
Helena Linton Eriksson
Redaktör

Recept: Ljummen potatissallad

Denna potatissallad passar utmärkt till grillat kött eller korv. I Sverige är det just
nu en stor korvtrend med handgjord korv. Både att göra själv eller köpa från
små tillverkare. Se bl a på Korvhantverk som har flera goda korvar.
Fänkålskorven är en favorit till just ljummen potatissallad. 

Nedanstående recept är en skiss i stora drag på vad som ingår. 

Ljummen potatissallad (4 personer)

700-800 g potatis
kyckling- eller grönsaksbuljong
1 rödlök
1 bunt gräslök (kan uteslutas)
2 delar neutral rapsolja
1 del rödvinsvinäger
1/2 del Dijonsenap
salt
peppar

Rengör potatisen väl. Skala om det behövs. Annars går det fint att låta skalen
vara kvar, särskilt om det är färskpotatis. Dela i lagom bitar för potatissallad.
Lägg i kastrull och häll över vatten som knappt täcker. Lägg i en grönsaks- eller
kycklingbuljongtärning. Koka tills potatisen är mjuk. Rör ihop en vinägrett med
olja, rödvinsvinäger och Dijonsenap. Smaka av med salt och peppar. Hacka rödlök
och gräslök fint. 

Häll av buljongvattnet från potatisen. Spara en liten del. Tillsätt lök och vinägrett
till potatisen. Häll på lite av buljongen så att potatissalladen blir saftig. Sätt på
locket fram till servering. Potatissalladen går även att servera kall. 

Tips: byt rödvinsvinägern mot Libbstickevinäger och tillsätt torkad eller färsk
libbsticka. Salladen får ett helt annat uttryck.

Foto: Kinna Jonsson

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

http://kinnasblogg.blogspot.com 

Klefstad förlag

 

 

mailto:helena.linton@yahoo.com
mailto:atlanta@swea.org
http://www.swea.org/programoverblick21___5734.aspx
http://www.swea.org/programoverblick21___5734.aspx
mailto:helena.linton@yahoo.com
mailto:helena.linton@yahoo.com
http://www.swea.org/sweaphiladelphia/philadelphia___1334.aspx?puffId=1833
mailto:soff78@yahoo.com
http://sweaatlanta.org/images/BergooNostalgi.pdf
http://korvhantverk.se/index.html
http://www.youtube.com/kinnajonsson
http://kinnasblogg.blogspot.com/
http://www.klefstadforlag.se/
http://svt.se/svtworld
http://www.theidealbag.com/
http://www.swedishschoolatlanta.org/

	Local Disk
	SWEA Newsletter juni 2012


