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KALENDER
 
Juli-Augusti
Just nu har vi sommar
uppehåll! Vi återkommer i
augusti med nya roliga
aktiviteter.
 

 

Swea Atlanta 
gratulerar
 
H.K.H Prinsessan Madeleine 
och hennes nyblivna make 
Herr Christopher O´Neill.  
Bröllopet som stod lördagen 
den 8 juni i Slottskyrkan på 
Kungliga slottet i Stockholm 
innehöll bland annat sång av 
Marie Fredriksson och Peter 
Jöback. Prinsessans vackra 
bröllopsklänning var designad 
av den italienska designern 
Valention Garaviani. 
 
Till bröllopsmiddagen, som 
hölls på Drottningholms slott, 
bjöd Opera källarens Stefano 
Catenacci på en fantastisk 
meny med ett tema av 
Svenska delikatesser.

Vi önskar dem all lycka i 
framtiden!

Text: Thereze Almström
Bilder: Hovet
 

 
 

 

 

SWEAs Julmarknad
2013
Julmarknaden kommer för
första gången på många år
att äga rum på en lördag,
nämligen den 14 december.
Från att ha varit i Trolley
Barn i flera år, har vi nu
bestämt att återvända till
Dorothy Benson Center i
Sandy Springs. Vi försöker
att ha så mycket svenskt och
skandinaviskt som möjligt,
både vad det gäller vendors,
produkter och underhållning.
Vi vill gärna ha många Sweor
som ställer upp och säljer
eget hantverk.
 
Inträdesavgiften blir också
billigare än vad den har
varit, $1 för vuxna och barn
kommer in gratis.
 
-Eva Zell
 

 

Brev från Jill
Olander
Klicka länken nedan för att
läsa ett brev från Jill
Olander.
 
Jill har varit en stor del av
SWEA Atlanta och kommer
att saknas mycket! SWEA
Atlanta skickar varmaste
lyckönskningar till Jill!
 
läs brevet
 

 

GRATTIS TILL
Olivia Vranjes som gick ut
Alpharetta High School och
hade skolavslutningen den
23 maj på Verizon Wireless
Amphitheatre. Olivia ska gå
på Georgia Southern
University i Statesboro GA
och läsa Engineering. Olivia
fick ett gult "honor cord" för
91p i genomsnittsbetyg
under alla fyra high school
åren.

Vi i Swea önskar Olivia all
lycka i framtiden!
 

 

 

Vasa Ordern
utser årets
Svensk-Amerikan
 
Vasa Ordern utsett Martina 
Arfwidson till the Swedish 
American of the Year  2013. 
Arfwidson, född 1966 i 
Stockholm, är Managing 
Director på Face Stockholm - 
ett kosmetika företag 
startat av Arfwidsons 
mamma Gun Nowak XXXX. 
TIllsammans öppnade de den 
första amerikanska butiken i 
New York hösten 1989. Idag 
finns det tre butiker, alla i 
New York, och ytterligare 25 
återförsäljare i USA. Dock 
ingen i Atlanta. Martina 
Arfwidson bor i Upstate New 
York med sin familj.

Vill du läsa mer om 
utmärkelsen klicka här
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordföranden har ordet
Hej igen kära Sweor!

Först och främst så 
får jag säga hur 
skönt det är att se 
solen efter en 
ovanligt mörk och 
regnig vår här i 
Atlanta. Vädret 
ledde till några 
tråkiga inställningar i 
SWEA Atlantas 
program. Efter 
sommaren så drar vi 
igång igen med ett 
roligt höst program 
och hoppas på bra 
väder och bra 
anslutning.
 
Nu såhär innan 
många reser hem till 
Sverige så vill jag 
påminna alla igen 

som har en facebook sida att like SWEA Atlanta och även 
SWEA International så ni får alla nyheter och uppdateringar 
som händer i SWEA land. T.e.x om ni befinner er runt om 
Västerås den 8 augusti så hålls Sverige middagen där och ni är 
alla inbjudna. Om ni åker dit så blir vi väldigt tacksamma 
ifall ni tar några foto och berättar hur det var för oss som 
inte kommer dit. Mer info och anmälningsblankett finns på 
SWEA Internationals websida. Om ni är interesserade av att 
vara med på världsmötet i Bologna, Italien i oktober så finns 
även den informationen på webben. Världsmötet är ordnat av 
SWEA Rimini.
 
Fast det nu är sommar finns det tankar som går till 
december. Årets julmarknad är på Dorothy Benson i Sandy 
Springs den 14 december. Vi söker efter voluntärer så är ni 
interesserade så hör av er till Eva Zell. Vi skickade också ut 
en förfrågan ifall ni har något intresse av att ha ett bord på 
årets julmarknad då vi vill koncentrera oss på SWEA tjejers 
talanger och även bord till andra skandinaviska föreningar i 
Atlanta. Hör gärna av er ifall intresse finns.

Nu hoppas jag att ni får en underbar sommar med sol och 
bad och att vi ses flera gånger i höst. Kram till er alla.
 
 
-Anna Lundblad

 

SWEA Porträtt: Helene Trowell
Redan i unga år började Helene 
besöka USA med sin familj. Då 
var det mest till Washington DC 
där hennes pappa kommer 
ifrån, framför allt under de 
svenska sommarmånaderna. 
Helene kommer ursprungligen 
från Avesta i Dalarna men 
flyttade i 7:de klass till 
Stockholm. Och det var i 
Liljeholmen utanför Stockholm 
på Västberga Gymnasiet, som 
hon sen valde att studera till 
frisör 1986.

Frisörlinjen var svår att komma 
in på och det krävdes höga 
betyg, minns Helene. Det var 
inte så konstigt - att vara frisör 
var trendigt och väldigt 
glamoröst på den tiden. Helene visste redan som 9 åring att 
hon ville bli frisör och klippte grannarna hemma i köket. 

Först 1999 bestämde sig Helene att flytta till Saint Mary´s (GA) 
där familjen då fanns. Då hade Helene redan hunnit jobba ett 
par år som frisör, omskolat sig till Programmerare och jobbat ett 
par år på dåvarande WM data som konsult. I samband med 
flytten till USA valde Helene att gå tillbaka till frisöryrket, till att 
börja med mest för att hon inte kunde hitta ett IT jobb i lilla ST 
Marys. Snart märkte hon att hon faktiskt fått tillbaka sin passion 
för frisöryrket igen.

2002 flyttade Helene till Atlanta och jobbade först på Bob Steele 
Hairdressers en stor (då AVEDA) salong i 5 år innan hon 
bestämde sig för att ta steget och starta eget på en liten skala 
genom att hyra en stol. För 2 år sedan hittade hon Mosaic 
Hairstudio i Buckhead där hon stormtrivs. 
 
Även om Helene idag har många kunder och en trogen 
kundkrets så jobbar hon också mycket med utbildning.  
- Sedan 5 år tillbaka jobbar jag som National Educator för 
Schwarzkopf Professional USA, säger Helene. Framför allt 
utbildar Helene frisörer på deras egna salonger i sydöstra USA 
eller i distrubitörens lokaler i Austell samt ett par gånger om året 
även på mässor.
 
- Det är så roligt och jag söker alltid efter nya modeller som 
tycker det är spännande med färg, säger hon glatt. 

Som frisör är det lätt att kroppen tar stryk. Det är vanligt med 
framför allt ryggproblem. För att undvika skador (och för att det 
är kul) tränar Helene på gym flera gånger i veckan.
- Jag är egentligen ingen kvällsmänniska men det är min sambo 
Edward så han puschar mig att följa med honom när han själv 
går efter jobbet. Själv är jag piggast på morgonen men om jag 
ska gå och träna innan första kunden som jag oftast har kl 9, 
får jag gå upp jättetidigt!

Cirka 5% av Helenes kunder idag är svenska. - Men det är så 
roligt att tala svenska så jag skulle gärna vilja ha fler, säger 
Helene. Det är ett sätt för mig att hela tiden hålla språket uppe 
och träffa trevligt folk.
- Det allra bästa med att vara frisör är att jag får tillfället och 
äran att göra en person glad! 
Det är härligt!
 

Är du intresserad av att bli hårfin eller vara färgmodell
för Helene?
 
Kontakta henne på email:
helene@helenetrowell.com eller
Tel (678)668-5401
Om du är en Facebook
användare har hon även en sida
du kan följa och se bilder på
hennes jobb HELENE@MOSAIC
HAIRSTUDIO (klicka på länken
för att se)

 

Den traditionella räkfrossan
 
Varje år är det lika trevligt att bli inbjuden till familjen 
Bergöö. Elisabeth hälsade oss hjärtligt välkomna till deras 
vackra hem, där hon för första gången dukat upp inomhus för 
den årliga räkfrossan den 18 maj. Prognosen var regn men vi 
vågade iallafall ta fördrinken utomhus i den blomsterfyllda 
trädgården med pool. Camilla McKinney fiskade räkorna och 
hade tillagat en god spenat-och fetaostpaj. Dessutom hade hon 
blandat till ett läskande champagnebål som vi alla slörpade i 
oss. Mums! Anna Lundblad hade gjort en matig köttförspaj, 
Malin Nordgren kom med en utsökt jordgubbstårta medan 
Stella hade bakat det goda brödet. Vilken fest!

Räkfrossan är en höjdpunkt bland SWEAs programutbud. Vi ser 
redan nu fram emot nästa års räkfrossa! 

Tack Elisabeth och alla SWEOR som hjälpte till att ordna en 
festlig kväll i svenskhetens tecken!

- Helena Linton Eriksson
SWEAs Fotograf
 

 

 

Pizzakväll hos Stella
Vi var många förväntansfulla Sweor som samlades hemma I 
Stella's underbara kök för att baka pizzor. Vad vi inte visste var ju 
att Stella I sitt tidigare liv varit "proffessionell" pizzabagare så vi 
var "in for a treat"!  
 
Stella preppade pizzadegen med sin hemmagjorda sås och sen 
fick vi alla välja våra egna färska ingredienser att ha på pizzan - in 
i ugnen och ut kom en härligt bakad pizza som smakade helt 
underbart! Vi åt och åt och kunde inte få nog. Bland favoriterna 
var köttfärspizzan, päron och gorgonzola pizzan och 
skinka/ananas/sparris pizzan - fantasin flödade bland alla 
pizzabagare.
 
Ett stort tack till Stella och vi hoppas ju på att hon bjuder hem oss 
snart igen för det här var ett program som lätt kan bli en av 
favoriterna!
 
Text: Camilla McKinney
Bild: Camilla McKinney och Stella Wickström
 

 

Medlemslunch
 
En solig lördag i mars hälsade vi våra nya medlemmar från 2012 
och 2013 välkomna med en 
medlemslunch hemma hos Sofie i Alpharetta.
Det bjöds på en härlig salladsbuffe, Stella’s hembakade bröd och 
till efterrätt Malin’s otroligt goda 
prinsesstårta!
 
Det var roligt att bekanta sig med våra nyaste SWEOR och höra 
deras historia! Än en gång önskar vi våra nya medlemmar 
hjärtligt välkomna till SWEA Atlanta!
 

 
- Sofie Ransheim
Text och Bild
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