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Ordförandes rader
Hej Alla Sweor i Atlanta! 
Jag hoppas det är bra med er alla Sweor.Det känns redan som om sommaren är
här med 25 graders värme, men det är tack och lov varmt i Sverige just nu också. 
Jag hoppas bara det håller i sig tills många av oss åker på semester till Sverige,
mig inräknad.

Just nu ser jag fram emot Eurovision den 12 juni. Visserligen är jag inte säker på
att Sveriges låt kommer att vinna, men det gör inget. Det är kul att se  spektaklet
tillsammans ändå.

Sen i juni blir det  6 junifirande med SACC och lite senare Räkfrossa. Tack
supermycket alla ni som hjälper till med dessa evenemanang!!!

SWEA Forum vill ha artiklar om roliga evenemang så jag skickade in artikeln och
foto från vårt curlingpass.  Kanske kommer det med i höstens Forum fick jag
veta.  Hoppas det.

Tack än en gång Susanne Howard och Agneta Mimms som är våra utmärkta
SWEA Nytt redaktörer.  Vi uppskattar verkligen att ha en tidning igen.

Jag bifogar en artikel om Årets Svenska Kvinna Ulrika Hydman Vallien.  Vi har väl
alla sett hennes glaskonstverk.

Ha en riktigt härlig sommar och vi ses snart på något SWEA evenemang.
Lisbeth Boli
 

Årets Svenska Kvinna 2018

Ulrika Hydman Vallien, allkonstnär och internationellt framgångsrik som
glasformgivare, har postumt blivit utsedd till Årets Svenska Kvinna 2018 av SWEA
International, Inc.
Det var med stor sorg som SWEA informerades om Ulrika Hydman Valliens
bortgång den 21 mars 2018. Hon hade några veckor tidigare utsetts till Årets
Svenska Kvinna 2018 av SWEA Internationals styrelse, tillika jury för
utmärkelsen.Med anledning av hennes fantastiska framgångar som så väl
stämmer överens med utmärkelsens kriterier; ”Mottagaren skall vara en svensk
kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag
ute i världen” har styrelsen fattat beslut om att utdela utmärkelsen postumt.

Juryns motivering:
Ulrika Hydman Vallien tilldelas postumt utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2018
för sitt framgångsrika arbete som konstnär och formgivare. Efter avslutad
utbildning på Konstfack med inriktning keramik och glas, har hon med sin
egenartade och unika konst gjort Sverige känt för en stor internationell publik.
Hon var en färgstark konstnär som gjorde sin konst tillgänglig för alla, och i
åtskilliga hem runt om i världen finns hennes glas med bl.a. orm- och
tulpanmotiv. Hennes konst lever vidare för eftervärlden.

Utmärkelsen, som utdelats sedan 1989, offentliggörs vid SWEA Internationals
årsmöte i San Francisco den 21 april 2018 och överlämnas officiellt vid
Sverigemiddagen den 3 augusti i Västerås.

Vi hälsar våra nya medlemmar:
Sahar Laxmidhar, Linn Lind, och Ulrika Egertsdotter 
varmt välkomna till SWEA Atlanta!

Semmelträff

På eftermiddagen den 10 mars ställde Agneta Mimms sitt trevliga hem i
Alpharetta till förfogande för Sweas årliga semmelträff. Det blev en riktig bullfest.
Agneta hade själv bakat de smaskiga semlorna och kakorna, och vår ordförande
Lisbet Boli hade med sig en ljuvlig sockerkaka. Arton sugna Sweor hade kommit
och alla lät sig väl smaka. Det är tur att det finns flera som kan baka, annars skulle
vissa av oss aldrig få se en semla. (Jag försökte faktiskt baka i min gröna
ungdom, men det blev bara pannkaka av alltsammans. Så jag gav upp.)

Som alltid på våra träffar var stämningen hög, och alla pratade i mun på varann.
Efter vi satt oss med vårt kaffe och bakverk kom Lisbet på den lysande iden att vi
alla skulle presentera och prata lite om oss själva. Ofta är det ju så att man känner
igen varandra till utseendet, men inte vet så mycket mer om personen i fråga.
Sagt och gjort, ordet gick runt, och alla hade mycket intressanta saker att berätta
om sig själva och sina familjer, och hur och varför de hamnat just här i Atlanta. En
mycket bra ide som jag personligen tycker vi ska införa på alla våra möten. Det
kanske blir lite upprepningar, men ofta finns nya medlemmar eller medlemmar
man inte känner så bra.

Anita Menegay

Skogsvandring i Sope Creek Park.

Våren är kommen i Georgia. Vad kan vara mer underbart än att ta en vandring i en
av Atlantas fina grönområden? Sweor med män, barn och hundar kunde
tillsammans uppleva Sope Creek Parks fantastiskt vackra natur. Om ni missade
det här tillfället kommer det att bli en vandring i höst igen.

Curling!

Den 13e april var ett gäng Sweor
på Peachtree Curling
Association i Marietta för att
prova på curling!

Curling var en ny sport för oss alla och spännande att testa på. Det var inte
alldeles lätt att hålla balansen och samtidigt skjuta iväg stenen mot måltavlan,
eller boet som det kallas. Trots detta gjorde alla en väldigt bra insats och kvällen
avslutades med en match Sweor emellan! Även om det var kallt inne på arenan
fick sopningen oss varma – en riktigt rolig träningsform och curlingbanan kan
räkna med fler Swea-besök i framtiden! Stort tack till Christina Brown som
ordnade denna trevliga kväll.

Valborgsmässoafton

Lördagen den 28 april firade ett gäng Sweor Valborgsmäss tillsammans med
Nordic Lodge uppe vid Lake Allatoona. Vädret var perfekt, soligt och varmt och det
blev en härlig eftermiddag och kväll!  Kören "Sounds of Sweden" (där flera Sweor
är medlemmar)  sjöng de traditionella svenska vårsångerna, det grillades goda
korvar av många slag, och bordet med medhavda "potluck dishes" dignade av god
mat! Folk spelade kubb eller bara umgicks i det fina vädret. Några modiga
deltagare, mestadels barn, passade på att bada också! Kvällen avslutades med en
traditionell vårbrasa.

Sweetwater Brewery tour

Vi var ett glatt gäng som träffades nere vid Sweetwater Brewery för att lära oss
lite mera om detta lokala bryggeri som har blivit väldigt populärt sedan det
startades i 1997 av två college buddies. Mycket folk hade samlats där för att njuta
av det härliga vädret och den goda ölen. Dom har en stor uteplats där man kan
sitta och dricka, spela corn hole, lyssna på musik och äta från foodtrucks.

Vi hade en rolig tour guide visa oss omkring. Han var duktig på att informera om
bryggeriet och såg till att vi skålade flitigt. Vi fick smaka tre olika sorters öl – deras
mest kända 420, en IPA, och en sommaröl dom kallar Tropical Lover – med
Mango, Passion Fruit, Guava smak.

Kommande Program:
 

Melodifestivalen 12e maj:
Det är inte för sent att komma och se Melodifestivalen med andra Sweor och heja
på Benjamin Ingrosso! Vi träffas hemma hos Anna Lundblad nu på lördag kl. 3 pm.
En evite har gått ut. 
 

Sweden Day 6e juni:
Missa inte det största svenska eventet i Georgia! Den 6e juni firar vi Sveriges
nationaldag i Magnolia Hall, Piedmont Park med svensk mat, musik och kultur. 
Nytt för i år är att vi har en svensk kock, och vi får även besök av Monica
Enqvist, Head of Public Diplomacy på svenska ambassaden i Washington,
D.C. Anmälan sker senast 24e maj! Anmäl er här.
 

Räkfrossa 9e juni:
Vi träffas hemma hos Malin Norgren i år, se evite. OSA snarast möjligt så att vi vet
hur mycket räkor vi skall köpa. 

Midsommar 23e juni:
Potluck, lekar och dans runt midsommarstången! I år ska vi fira i Jones Bridge
Park, tillsammans med Vasa, Sons of Norway, och Danish-American CC. Inbjudan
kommer!
 

MAME & OAME Regionmöte 2018

I år kommer OAME, Östra Amerikas SWEA region (som SWEA Atlanta är med i)
och MAME, Mellersta Amerikas region ha sitt regionsmöte tillsammans! Det
kommer att hållas i Dallas, Texas, 27-30 september 2018. För mer information
framöver, håll utkik på SWEA Dallas hemsida!

SWEA Atlantas

årliga Julmarknad
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