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SWEA Atlanta Nytt, oktober 2018

Ordförandes rader
Hej Alla Sweor i Atlanta! 

Jag hoppas det är bra med er alla Sweor. Nu är hösten här fast det inte känns så
med svenska mått mätt, men vädret numer är på alla sätt underligt, 30 grader
flera månader i sträck i Sverige i sommar och inget regn. Orkanen Florence i South
och North Carolina där jag har haft kontakt med SWEAs ordförande som sa att de
var beredda för vad som komma skulle.
 Just nu ser jag fram emot att åka på Regionmötet 27 till 30 september i Dallas.
 Det är vår sekreterare Agneta Mimms och jag som deltar. Det ska bli kul.  De ska
göra någon slags presentation av alla deltagares personlighet så vi har fått svara
på en massa frågor.  Jag rapporterar mer om det sen. Sen blir det fler
presentationer och regionmöten naturligtvis och nytt för i år är att östra (ÖAME)
 och mellersta (MAME) USA har ett gemensamt möte för första gången. Jag
hoppas också det blir mycket matnyttig info som vi kan använda i vår lokala
SWEA avdelning. Det hela ska avslutas med en rodeokväll. Uj, uj upp på
hästryggen kanske!!!!!
Grillkvällen hos Malin Norgren var superlyckad och alla njöt av den fantastiska
grillade maten. Tack  Malin och alla ni som hjälpte till med detta uppskattade
evenemanang!!! Mingelkvällen hos Stina var rolig och vi gick hem med nya sjalar
och smycken  (som vi kan byta bort på en annan träff)!!!!! Det finns mycket annat
att se fram emot i höst också, t ex besök på Botaniska Trädgården, Hike,
Ärtsoppeträff, Kanelbullens Dag, Sip and Paint  och mer.  Vår duktiga
programgrupp, Malin B, Stina B, Camilla, Tricia och Åsa, planerar och organiserar
varierande program. Säg till om ni har önskemål om något särskilt program eller
vill vara värdinna.
Julmarknaden söndagen den 2 december är redan så gott som planerad, nej inte
riktigt, för vi behöver fortfarande Sweor som hjälper till och ställer upp i
retailbordet och White Moose bordet.  Tack Annika H för att du är
marknadsgeneral i år också.  Det var ju stor succe förra året!!
SWEA Forum vill ha artiklar om roliga lokala evenemang så artikeln och fotona
från vårt curlingpass kommer med i höstens Forum fick vi nyligen veta. Roligt!
Tack än en gång Susanne H och Agneta M som är våra utmärkta SWEA Nytt
redaktörer.  Vi uppskattar verkligen att ha en tidning igen. Tack också till Helene T
som håller i kassan och Linda H som har koll på vårt medlemsregister och skickar
ut de flesta SWEA emails. Det är många krafter som alla ger sitt för ett roligt
SWEA Atlanta.
Slutligen, om just du Sweamedlem har lust att bli med i styrelsen 2019 är du
välkommen. Fundera på det och säg bara till någon av oss så blir vi glada… och du
med för det är mycket roligt!
Jag bifogar en bild på mitt vattenhål i Blekinge där jag simmade mest varje dag
under den heta svenska sommaren.  Ha en härlig höst och vi ses snart på något
SWEA evenemang.

Lisbeth Boli

MAME & OAME Regionmöte 2018

I år var det Lisbeth Boli (ordförande) och Agneta Mimms (sekreterare) som
representerade SWEA Atlanta på årets OAME/MAME möte i Dallas. Det här var
första gången som två av SWEAs regioner samordnande sina regionsmöten. Det
var MAME och OAME som hade bestämt att göra ett samarrangemang och
SWEA Dallas som ingår i MAME ställde upp som mötesvärd!

SWEA har cirka 7 000 kvinnor som är medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i
ett 30-tal länder på fem kontinenter. De lokala avdelningarna är indelade i sju
regioner, varav tre finns i Nordamerika, Östra Amerika (OAME) där SWEA Atlanta
ingår, Mellersta Amerika (MAME) samt Västra Amerika (VAME). 

Varje region anordnar ett regionmöte över en helg vartannat år där en av de lokala
avdelningarna i regionen agerar som värd. Värdskapet cirkulerar bland
avdelningarna i regionen. Vartannat år hålls alla regionsmöten i samband med det
stora internationella SWEA-mötet som hölls i Perth Australien 2017 och som
kommer hållas i Dubai i november 2019.

Vi var totalt ett 70-tal deltagare varav 22 kom ifrån OAME avdelningarna, från
Toronto till Atlanta, medan resten av deltagarna kom från MAME avdelningar
(som också inkluderar Florida av nån anledning.)

Under fredagen så deltog alla avdelningsordförande i sina respektive OAME och
MAME förmöten. De olika avdelningarna redovisade sin verksamhet, utbytte
erfarenheter och diskuterade ideer hur att förbättra SWEA och hur att rekrytera
och behålla nya medlemmar. Varje avdelning i OAME betalar 2 dollar per person till
regionen per år. Regionmötet för OAME som är öppet för alla medlemmar hölls på
fredagseftermiddagen där ett sammandrag av vad som behandlats på förmötet
gjordes för alla närvarande. 

Alla SWEA-avdelningar över hela världen gav totalt 2.2 miljoner kronor i stipendier
och donationer under 2017. SWEA Nordamerika är den största bidragsgivaren. 

Nästa år är det 40 år sedan SWEA grundades! Det ska firas med ett stort 40-
årsjubileum världen över under tiden 10 -12 maj 2019. Alla SWEA avdelningar i
hela världen ska anordna något slags jubileumsfirandet då. SWEA Atlanta har inte
kommit så långt i planeringen än. Om du har en bra ide för vårt 40-års
jubileumsfirande, så hör av dej!

SWEA Dallas hade arrangerat flera olika utflykter som de medlemmar som inte
deltog i förmötet på fredagen kunde anmäla sej till. Agneta besökte George W.
Bush Presidential Library och Dallas Museum of Art med en grupp av fem andra
SWEor. Vi blev skjutsade och väl omhändertagna av ett par SWEor från Dallas och
hade mycket trevligt! Båda museerna är väl värda ett besök!

På fredagskvällen var det middag på restaurangen “Wild Salsa” där vi åt mycket
god autentisk mexikansk mat och blev underhållna av den svenska lokala kören
“Swedish Voices.”

Det gemensamma mötet för båda regionerna på lördagen var mycket intressant!
Cindy Mitchell, en dynamisk och underhållande föreläsare, utbildade oss om “The
Extended DISC System” som är ett verktyg som kan användas för
personlighetsutveckling av både individer och organisationer för att utvärdera
individers typiska beteenden och ledarskapsstil. Baserat på dessa utvärderingar
kan man sedan jobba vidare både individuellt och på organisationsnivå med t.ex.
att förbättra sina kommunikationsfärdigheter.  Alla mötesdeltagare hade svarat på
en “Extended DISC Individual Assessment Questionnaire” veckorna innan mötet
och vi fick alla våra individuella resultat efter föredraget. Både Lisbeth och Agneta
tyckte att den personliga analysen var överensstämmande och vi fick nya insikter i
hur vi personligen kan förbättra våra kommunikationsfärdigheter med olika slags
människor i olika miljöer.

Vi lyssnade också till ett personligt och engagerande föredrag av Lisa Laskaridis
som är pressekreterare för Sveriges delegation till FN:s säkerhetsråd under 2017-
2018. Hon kåserade om sitt liv, om sin väg via studier i Australien till FN,
Manhattan och SWEA New York. Hon var tidigare SWEA ordförande i New York i
fyra år och under hennes ledarskap växte SWEA New Yorks avdelning mycket i
både medlemsantal och engagemang.

På lördagseftermiddagen diskuterade vi i smågrupper vad vi lärt oss under
förmiddagens föreläsning och hur vi kan använda DISC analys inom SWEA  för att
t.ex. förstå varandras beteendestilar inom den lokala styrelsen och på så sätt
förbättra vårt styrelsearbete. Vi diskuterade också den ständiga frågorna hur vi
bäst kan få fler svensktalande kvinnor att gå med i SWEA, deltaga i möten, stanna
kvar som medlemmar och engagera sej på kommitte och styrelsenivå.

Lördagen avslutades med en riktig “Western Fest” på The Stock Yards i
tvillingstaden Forth Worth! Vi åkte en chartrad buss dit, och blev under bussfärden
bjudna på  Prosecco (italienskt mousserande vitt vin) i portionsflaska med sugrör
och en frågetävling. Väl där hann vi titta runt lite i diverse affärer innan det var
dags för välsmakande Texas BBQ på Billy Bob´s, världens största “Honkey Tonk.”
Sen var det dags för rodeo! Vi såg en riktigt underhållande rodeo föreställning som
var en ny, rolig upplevelse för oss båda! Skickliga ryttare, snabbt tempo, hög
musik, barn som jagade kalvar och får inne i arenan, många åskådare i
cowboysstövlar och hatt, även vi!

SWEA Dallas gjorde ett väldigt bra jobb med att arrangera det gemensamma
OAME/MAME regionmötet och vi återvänder till Atlanta efter en späckad och rolig
helg med nya kunskaper och ny energi! Vi är tacksamma för att ha fått uppleva
den globala vänskapen och kontaktnätet som SWEA erbjuder och vi
rekommenderar verkligen alla att någon gång åka på ett SWEA regionsmöte eller
internationellt möte. Alla kan åka och delta, man behöver inte vara
styrelsemedlem! Vi tackar för förtroendet för att ha fått förmånen att få delta och
representera SWEA Atlanta i Dallas! Nästa regionmöte hålls under världsmötet i
Dubai i november 2019.

Agneta M och Lisbeth B
 

Alla ordförandena i OAME och MAME

Hjälp sökes till:
SWEA Atlantas Julmarknad

2:a Dec 2018

Planeringen inför årets julmarknad är nu igång i full fart!  Vi behöver all hjälp vi kan
få och hoppas att alla SWEor kan ställa upp. 

Alla voluntärskift under dagen belönas med mat + fika kuponger och massvis av
"fun". Hjälp behövs på alla stationer. Hör av dig till Anna Lundblad
annalundblad75@gmail.com och låt henne veta vilka tider du kan vara där. Makar,
partners, äldre barn får också gärna hjälpa till.

Tycker du om att baka? Bakbordet är en av våra bästa inkomstkällor på
julmarknaden, och vi säljer alltid slut tidigt på dagen. Vi skulle kunna sälja dubbelt
så mycket om bara fler bakade! Hör av dig till Susanne Howard
susannekh@att.net om du kan hjälpa till att baka inför marknaden.

Även i år ska vi ha ett “White Moose” donationsbord, där ni kan köpa olika saker
med svensk anknytning till ett billigt pris. För att fylla bordet med intressanta
föremål behöver vi er hjälp. Se vad ni kan hitta i era gömmor och ta med det till
något av våra möten innan julmarknaden.  Eller kontakta Malin Brown
edo11@bellsouth.net och låt henne veta vad du har. Någons skräp kan bli någon
annans skatt!

Bokbordet med Svenska böcker är också en återkommande favorit.  Ta med dig
dina svenska böcker som du vill donera till något av våra möten, eller kontakta
Lisbeth Boli lisbeth@gmail.com.

Till sist, men inte minst, söker vi en ny julmarknadsansvarig nästa år. Hör av dig till
Annika H. annikahanrahan@gmail.com om det är något du vill veta mer on.

Sjung i Luciakören!

Vi söker dig som skulle vilja vara med
och sjunga på SWEAS julmarknad den
2 december, samt på den stora
luciakonserten den 9 december. Du
behöver inte vara erfaren
sångare, utan endast vilja sjunga och
ha roligt tillsammans med de andra
damerna i kören. Vi tränar på
måndagar klockan 7:30pm i St Lukes
Lutheran Church (3264 Northside
Pkwy, Atlanta, GA 30327). Vi drar
igång luciarepetitionerna den 29
oktober. 
 Hör av dig till Mia Peters om du är
intresserad utav att sjunga och ha
trevligt med oss!
mia.peters@hotmail.com,
404-642-3678

Melodifestivalen
Vi träffades hemma hos Anna Lundblad för att tillsammans heja på Sveriges
bidrag med Benjamin Ingrosso.  Det hjälpte dock inte, utan istället vann Israels
bidrag "Toy".  Tack Anna för en trevlig eftermiddag!

Räkfrossan
Vår årliga räkfrossa gick av stapeln hemma hos Malin Norgren i år. Som tur var
försvann åskmolnen som hotade tidigt på kvällen, och vi kunde sitta ute i Malins
härliga trädgård. Mycket god mat, sång, och trevligt sällskap!  Tack Malin och
programgruppen!

Midsommar
Potluck, lekar och dans runt midsommarstången! I år vi firade vi Midsommar och
S:t Hans Aften i Jones Bridge Park, tillsammans med Vasa, Sons of Norway, och
Danish-American CC. Trots konkurrerande fotbolls-VM match Sverige-Tyskland
kom runt 75 personer, och många hjälptes åt att klä midsommarstången. Vi
hoppas att det här blir en årligen återkommande träff!

Välkommen tillbaka mingel och bytarkväll
Sommaren är slut, och många Atlantasweor har kommit tillbaka efter en härligt
varm och skön sommar i Sverige eller Europa.  En sån här sommar är våra
släktingar därhemma väl unt.  Det är inte alltid Sverige kan skryta med så fint
väder, och för deras skull får man hoppas att den globala uppvärmningen håller i
sig.

Höstens första träff hölls hemma hos Stina Brown i hennes trevliga,
skogsomgivna hus i Smyrna.  Det bjöds på vin, kex och ost, samt sallad med en
massa olika tillbehör.  Jättegott.

Kvällens tema var scarf och/eller smyckebyte.  Alla hade med sig tre halssmycken
eller sjalar, som lades upp på bort och stolar.  Sedan gick vi en efter en flera rundor
och valde något vi ville ha.  Det blev lite över, och dessa komma att skänkas till
Goodwill.  Det var en rolig och annorlunda ide som vi nog kan göra om en annan
gång, med olika saker, kanske någon liten prydnadssak, present eller souvenir
som vi tröttnat på.

Tack Stina för en jättetrevlig kväll!
Anita M 

Grillskiva
Den 8 september var det dags för SWEAs grillkväll hemma hos Malin i Marietta. I
år lyste kräftorna med sin frånvaro av olika skäl vad jag har hört. Kunde antingen
vara något “risiga” kräftor eller lite tullproblem. Men hur som helst så gjorde det
inte så mycket för istället blev det en väldans massa god grillmat. The Green Egg
gick varm ute på däcket med allt möjligt gott i köttväg. Sedan dukades det upp i
Malins härliga kök och vi mumsade i oss grillat, gratänger, sallader och bröd. Får
ju inte glömma den färgglada bålen med ett gäng svenska fiskar i. Den slank ner
fint den med. Middagen avslutades med en fantastisk glassmarängtårta som vi
alla gärna tar recept på!

Tusen tack Malin med familj.
Mia C.

Här är den fantastiska efterrätten från grillkvällen:

SEMIFREDDO MED NUTELLA

Det här behöver du till  nutellasemifreddo på 10 bitar : 
2 färdiga marängbottnar ( finns att köpa bland tårtbottnarna på affären)
4 äggulor *
4 äggvitor *
2 msk socker
5 dl grädde
400 gram ljummen nutella

Gör denna fantastiska glasstårta så här:
Knäck äggen och separera äggulor i en skål och äggvitor i en. Vispa äggvitorna med 1 msk
socker och vispa den till hårt skum. Vispa sedan äggulorna med en msk socker tills de blir
fluffigt. Sist vispar du grädden, vispa den tills du kan bilda toppar med den.  Ta fram en
rundform, med avtagbara kanter på cirka 25- 25 cm.
Lägg den första marängbotten där, krossa sedan den andra i en skål, vänd ihop äggvitor,
äggula  och grädde och blanda i hop med marängkrosset. Ringla ner den ljumna nutellan, går
bra att värma i micron några sekunder.  Fyll sedan upp formen med denna blandning. Blir
någon smet över kan man göra portionsformar och frysa in. Ställ sedan in hela glasskakan i
frysen i minst 5 timmar innan servering.
Gott med friska bär till.
Ta fram den i god tid så att den hinner tina något – då är den godast.

* En liten varning, pga. salmonella risken med råa ägg - köp pasteuriserade ägg, det brukar
finnas i alla mataffärer i USA.

https://www.jennysmatblogg.nu/2014/08/09/semifreddo-med-nutella/

Kommande Program - obs datum kan ändras!
   

Kanelbullens dag 4:e okt
Vi träffas hos Elisabet B torsdagen den 4 oktober för att njuta av hembakade
kanelbullar med té och kaffe. Evite har gått ut, anmäl dig asap!
 

Hike – Kennesaw Mountain 13:e okt
Vi träffas på parkeringen är i slutet av Cheatam Hill Drive, Obs! inte vid Kennesaw
Mountain Welcome Center. Vandringen blir lätt, mestadels på en jämn stig, det
finns ett litet sten parti och lite uppförsbacke. Det tar drygt en timme att gå runt.
Ta gärna med en matsäck. Anmäl er på evite.
 

Ärtsoppa med Plättar 25:e okt
Financial Planner 7: nov
 Sip & Paint 15:e nov
Julmarknad 2:a dec
Julmiddag 6:e dec
Lucia 9:e dec
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