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SWEA Atlanta Nytt, februari 2018

Ordförandes rader
Hej Alla Sweor i Atlanta! 

Det var ett tag sedan vi hade en lokal SWEA tidning.  Vår tidigare redaktör flyttade
ju till Sverige sommaren 2016 och 2017 låg bladet nere.  Nu är vi tacksamma att
få Susanne Howard och Agneta Mimms som nya redaktörer.  Jättestort tack!!!!  Vi
ser alla verkligen fram emot fler SWEA nummer.

Tack för förtroendet att jag får vara SWEA Atlantas ordförande ännu ett år!!  Jag
tycker det är jätteroligt  tack vare vår fina styrelse. Tack Susanne Howard för att
du är vice ordförande/webmaster-redaktör,  Agneta Mimms för att du skriver
protokoll och är redaktör, Helene Trowell för att du har hand om vår
kassa/webmaster, Linda Hanberg för att du har koll på medlemsregistret. Tack
fina programgruppen med Camilla McKinney, Tricia Dittlau, Åsa Magnusson,
Malin Brown och Stina Brown.

Förra årets stora SWEA händelse för mig personligen var Världsmötet i Perth,
Australien.  Aldrig hade jag väl tänkt att jag skulle komma dit överhuvudtaget och
speciellt inte i rollen som SWEA Atlantas ordförande.  Jag är också verkligt
tacksam att vår lokala Scandinavian Festival bidrog med ett stipendium på $1000
för att finansiera biljetten. Visserligen tog resan till Sydney 20 timmar och sen 5
timmar ytterligare till Perth men det var det värt definitivt.  Nu har jag för evigt ett
minne för livet t o m när jag sover eftersom Quantas Airlines slarvade bort en del
av bagaget på ditvägen så jag fick en Quantas pyjamas att sova i och den
använder jag fortfarande!! Det var ett härligt VM, mitt första, och jag hittade t o m
en annan ronnebyutvandrad kvinna bland Sweorna i Perth. Härligt!!  Vi hade
regionmöten en hel dag och sedan världsmöte med omkring 200 Sweor från hela
världen.  Vi dansade Zumba, lyssnade på intressanta föredrag om SWEAlivet ute i
världen, inspirerades av alla kloka och engagerade Sweor, åt god mat på kvällarna
och framför allt fick jag erfara att temat som var Kreativ Gemenskap verkligen var
sant.  SWEAs slogan Lokalt stöd, Global kompetens och Världsvid Vänskap
stämmer. Jag hoppas ni alla nån gång får tillfälle att åka på ett regionsmöte eller
världsmöte. (2018 års regionsmöte blir i Dallas i september och nästa VM 2019
blir i Dubai.) Jag råder alla att läsa mer om VMprogrammet i sista numret av
SWEA FORUM.  På vårt 21 årsjubileum berättade jag mer om VM och då hade jag
minsann på mig ponchon i lammull och opossumhår som jag vann i VM lotteriet. 
Varm och bra och fin!!!

Vår julmarknad gick alldeles strålande i december och vi  tackar
julmarknadsgeneralen Annika Hanrahan för samordingen.  Vi var 27 volontärer
som hjälpte till på olika sätt (ni vet vilka ni är så jag räknar inte upp alla namn här). 
De tre härliga Luciatågen under ledning av skickliga Mia Peters var underbara och
själv blev jag rörd till tårar när jag hörde de traditionalla svenska sångerna. Vi är en
väl inoljad fungerande grupp som har lång erfarenhet av att hålla igång en lyckad
julmarknad.  Stort, hjärtevarmt tack till er alla.!!!!!!

I skrivande stund har vi just haft årsmöte och jag tackar alla som ställer upp för
SWEA på olika vis. Allas medverkan bygger en stark och trevlig SWEA samvaro.

Många hälsningar,
Lisbeth

Årsmötet 2018

SWEAs årsmöte gick av stapeln den 11e februari på det mycket trevliga
Maggianos vid Perimeter Mall.  Runt 20 Sweor slöt upp.  Vi hade ett eget rum på
övervåningen och satt vid runda dukade bord.

Mötet började med att ordföranden, Lisbeth Boli, talade och gick igenom förra
årets händelser och finanser, samt annat av intresse för SWEA-medlemmarna i
Atlanta.  Den största inkomstkällan  var julmarknaden som hade 442 betalande
besökare och drog in över $4000. Ett stort tack till alla som jobbade med
julmarknaden, och särskilt till vår julmarknadsgeneral – Annika Hanrahan!

Lisbeth och Jennifer berättade också om det intressanta och givande världsmötet
i Perth, Australien som de rest till. 

Nästa hela styrelsen sitter kvar under 2018.  Vi avtackade Annika H, Natalie, och
Sammy för deras arbete i programkommitten under 2017, och valde in Malin
Brown och Stina Brown som nya medlemmar i årets programkommitte. Innan
årsmötet avslutades, beslutade vi enhälligt att höja medlemsavgiften till $50/år
med start 2019.

Sedan kom servitriserna in med mat i stora skålar, och vid det laget var alla
hungriga och högg in med god aptit.  Italienskt, naturligtvis, och jättegott.  Mötet
slutade med lottdragning.  Det var många fina vinster som vinnarna själva fick
välja bland, men det visade sig att en del av oss, och särskilt ett bord, hade mycket
mer tur än de andra!

Tack alla för ett trevligt årsmöte och härligt sällskap. Även tack till styrelsen för ett
toppen-år, och vi ser fram emot 2018!

Anita Menegay och Susanne Howard
 

SWEA Atlantas styrelse 2018. från vänster: Malin Brown, Tricia Dittlau, Stina Brown,
Linda Hanberg, Lisbeth Boli, Susanne Howard, Agneta Mimms, Åsa Magnusson,
Helene Trowell, Camilla McKinney

Julmarknaden 2017
Det är något vi alla ser fram emot varje år:  SWEAs Julmarknad, återigen på
Dorothy Benson Center i Sandy Springs. Många förväntansfyllda besökare
väntade redan utanför när dörrarna öppnades. De möttes som alltid av ett mycket
välpyntat och stämningsfullt jul-Sverige i miniatyr.

Det var många bord, allt från pyssel, hantverk, till SWEAs eget bord, tipsrunda för
hela familjen med intressanta frågor om Sverige och inte att förglömma
bakbordet. Vi vill passa på att tacka alla hjälpsamma bagare som bidrog med
bakverk till ett av de mest attraktiva borden.

Lucia tågen avlöste varandra. Det var inte bara ett, inte två utan tre
fantastiskt vackra Lucia tåg. Ett stort tack till Mia Peters som arrangerade
alla tre Lucia framträdanden.  Med hennes  talang och intresse kan den
fantastiskt originella svenska traditionen fortleva och spridas här i USA.

Fiskdammen lockade till sig många
fiskare, alla fick en mycket lyckad
fångst.

Barnen var mycket flitiga vid Svenska
skolans pysselbord.

Folkdräkter ger alltid ett gemytligt
inslag.

Vad kan vara mer inspirerande än att
lyssna på svenska julsånger? Sounds
of Sweden  bjöd på otroligt vackra
julsånger.

I köket förbereddes alla goda smörgåsar till serveringen, där det också
serverades  våfflor, kaffe, glögg, pepparkakor och de efterlängtade
lussebullarna som det aldrig verkar finnas tillräckligt av.

Tack till Julmarknads kommittén, alla volontärer och alla andra som gjorde det
möjligt att genomföra den här lyckade dagen. Ett speciellt tack till Annika
Hanrahan som organiserade allt så väl och gav alla inspiration till att det skulle bli
den bästa Julmarknaden i Atlanta. Det blev det med många nya idéer och
rekordmånga besökare.

Utvärderings- och tack-middag för julmarknaden

En kall vinterkväll träffades vi hemma hos Annika Knocke för att diskutera vad
som gick bra eller mindre bra på julmarknaden, och vad som kan göras bättre i år.
Det kom många utmärkta förslag! Det var också en väldigt trevlig kväll. Vi njöt av
underbar fisksoppa, hembakad bröd (se recept nedan!) och efterrätt. Allt tillagat av
Annika - stort tack från oss alla som var där! Annika tipsade oss också att
YouTube är ett bra ställe att leta om du söker efter en playlist med Svensk musik.
Sök t.ex. efter "Lugna Svenska Favoriter", "Svenskt 80-tal", etc.

LÅNGPANNEBRÖD 20 bitar:

4 dl havregryn
8 dl mjölk
50 gr jäst
50 gr rumsvarmt smör
1 msk honung
1 tsk salt
Ca 8-10 dl vetemjöl

Gör såhär:
1) Häll i mjölk (6 dl av 8) och havregryn i en kastrull. Koka upp ”gröten” och ta
sedan av den från plattan.
2) Häll sedan i 2 dl (resten) kall mjölk och låt det svalna till ca 37 grader.
3) Smula jästen i en degbunke eller köksmaskin.
4) Se till att smöret är rumsvarmt, är det för kallt kan du köra det i micron i några
sekunder.
5) Häll sedan i lite av havregrynsröran i degbunken tills jästen löses upp.
6) Häll sedan i resten av ingredienserna. Mjölet har du i lite i taget. Låt sedan
maskinen jobba några minuter, tänk på att det är under den här tiden som
glutentrådarna skapas – de som gör degen elastisk och smidig. Degen får vara lite
kladdig men ändå smidig. Tänk att den ska släppa lite fint ifrån degbunkens
väggar när den bearbetas. Låt sedan degen jäsa i ca 30 minuter.
7) Sätt ugnen på 225 grader. Ha i bakplåtspapper i en djup långpanneplåt
(standardmått 30×40 cm). Lägg i degen och platta ut den så den ligger jämnt i
plåten. Jag plattade ut den med fingrarna och händerna.
8) Dela sedan upp degen i 20 bitar. Jag använder min pizzasliceare, degskrapa går
också fint. Strö över lite mjöl och låt degen jäsa 30 minuter till. Sedan är det skjuts
in i ugnen i ca 20-25 minuter. Allt hänger ju på Din ugn, håll koll på brödet. Det ska
ha en fin färg uppepå.
9) Ta ut brödet och skär upp det!

Missa inte
SEMMELTRÄFFEN

Den 10e mars, kl. 15:00
Anmäl dig via Evite som har
skickats ut!

Rapport från Amanda Killebrew, vår stipendiat 2017

Hej allihopa! Sommaren var så härligt och vill jag tacka för ert generositet. Tyvärr
är min svenska inte lika bra som min engelska än, men är det så mycket bättre
tack vare er!

To all the lovely people at SWEA Atlanta,
    I want to take this opportunity to express how grateful I am for your support this
summer. Words don’t suffice in describing all of the good that occurred these past
few months, and subsequently every attempt of mine to pin it down to a few
adjectives consistently feels like an understatement. 
    This summer, I attended the Uppsala International Summer Session for six
weeks to partake in intensive Swedish language study as well as a cultural
elective, of which I chose Arts in Sweden taught by a lecturer from Stockholm
University. This summer provided me the opportunity to explore and gain more
strength in the areas I studied in my undergraduate education at UCLA: Art History
and Scandinavian Studies.
    Not only did this program provide a much sturdier base upon which I can
proceed with my academic interests, it provided much-needed clarity and
reinvigoration of the passsion I have for the Swedish language and culture,
particulary as it pertains to art and cultural heritage, of which Sweden is on the
forefront of exploring fascinating and important questions in the art world.
    Beyond academics, this summer was filled with numerous enchanting
happenings including trips to numerous incredible museums in Stockholm and
Uppsala, petting a moose’s antlers in a moose park, a day spent at an old paper
factory turned into an artist colony, picking smultron and blueberries as I
wandered through the forest, and of course, sharing many a fika with friends. I
constantly found myself in a state of wonder and awe.
    Perhaps one of the things I am most grateful for is the wonderful people I met
and the things I learned from them. Not only did I get to meet a variety of
interesting people from all corners of the globe and of all walks of life, I had the joy
of meeting more of those who share my academic interests not only in Sweden’s
world of academia, but also those from back home in the United States. It was
such a joy to share a bond with these new friends and broaden my network. Some
of my best memories come from when we bounced ideas off each other and
explored new ideas together. 
    Through this, I have made invaluable connections with people in Sweden’s
academic network as well as America’s Scandinavian Studies academic network,
which I can call upon and connect with in my future studies, which I believe has
the potential to benefit both the Swedish and American academic communities. 
    Thanks to your generous support, a great deal of opportunities have presented
themselves to me, and my life feels to have pivoted in the direction I want to head.
And for that, I thank you.

Med vänliga hälsningar,
Amanda Killebrew
 

Me inside the untouched part of the former
paper factory with the machines. One floor
above the art exhibits

Me in front of Uppsala Cathedral

Sounds of Sweden söker sångare

Tycker du om att sjunga? Vår svenska kör i Atlanta söker damer och herrar i alla
åldrar, som tycker att det skulle vara roligt att sjunga svensk musik tillsammans.
Kören planerar en vår/sommarkonsert i juni och hoppas på att många nya
sångare vill vara med och sjunga.
 
Vi repeterar klockan 7:30pm - 9pm varannan måndag på St. Lukes Lutheran
Church med start 12 februari. Vi repeterar följande datum: 3/12, 3/26, 4/9, 4/23,
5/7, 5/21, 6/4, 6/18.
Vi ska sjunga på VASAs Valborgsmässofirande 28e april och ha konsert i början
av juni.
 
St. Lukes Lutheran Church
3264 Northside Pkwy NW
Atlanta, GA 30327
 
Vänligen kontakta Mia Peters om du eller någon i din familj är intresserad att
sjunga med oss! Vi ser fram emot många nya röster i vår kör!
 
Mia Peters
mia.peters@hotmail.com
404-642-3678
 

Sounds of Sweden söker fler sångare!

Vi hälsar alla nya medlemmar 2017 & 2018 varmt
välkomna till SWEA Atlanta!
Viktoria Adinger • Linnea Geiger • Anna Holmström • Marika Jönsson •

Ingela Symreng • Solveig Shapshak • Ingrid Ljungholm • Sahar Laxidhar

Samt ny-gamla medlemmar: Saga Terell • Ida Pond

SWEA Atlantas

årliga Julmarknad

2:a Dec 2018
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