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Ordförande har ordet!
Tack till er alla som kom på årsmötet på restaurangen Brio. Det var mycket
trevligt att se så många kända ansikten men även nya SWEA medlemmar den
dagen. Ett stort tack till er som ställer upp att vara med i styrelsen år
2011. Våra nya styrelsemedlemmar kommer vi att få lära känna närmare i de
kommande SWEA bladen tack vare vår fantastiska redaktör Helena.
Det största som pågår nu är Världsmötet i Kuala Lumpur som börjar den 16:e
mars. Jag ser verkligen fram emot både mötet och att få uppleva och se
Malaysia. Ni kan alla följa med på SWEAs websida där det kommer att vara
Sweor som bloggar om vad som händer varje dag.
Nu börjar ju också vårens program. Vi har ju redan haft filmkväll och vinprovning
och semlor - och nu har vi ju påskpyssel, brännboll, räkor och massor annat kul
att se fram emot. Så jag hoppas att vi ses under våren och att vi alla ska ha ett
fortsatt trevligt SWEA år!
Obs - glöm inte att betala medlemsavgiften så att ni fortfarande är med på
medlemslistan och får all rolig programinformation skickad till er.
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Porträtt av våra medlemmar - Ulrika Johansson
Den energiska, målinriktade och tempramentsfulla norrländskan Ulrika
Johansson var en av eldsjälarna kring SWEAs julmarknad förra året. Hon
har även haft alla sweorna hemma hos sig på den populära semmelträffen
och är värdinna i år igen.

Frågor och förslag bör
skickas till Helena eller
atlanta@swea.org

Vårens Program

Den spontana Ulrika lever här och nu och gör det hon tycker är roligt i livet.
Förutom att ta hand om hennes sportinriktade barn Max (12 år), Emil (10 år) och
Elsa (4 år) då maken Johan arbetar i Tyskland två veckor varje månad, spelar
hon tennis under all annan ledig tid. Hon blev biten av tennisflugan för två år
sedan då en granne tog med henne till tennisbanan. “Jag anmälde mig till ett
ALTA lag innan jag ens hade ett tennisracket och tyckte sedan att tennis var tok
kul från första sekund”, säger den entusiastiska Ulrika som gillar utmaningar.
Med hjälp av lektioner med ALTA laget och hård träning är den tävlingsinriktade
Ulrika numera med i allt inom Atlantas tennisvärld; ALTA, USTA, K-Swiss och
T2Tennis.

Alla aktiviteter är
preliminära.
Mars
3 - Semlor och bokbyte
12 - Bokklubben möts
23 - Bio och mat
April
2 - Brännboll med familjen
14 - Påskpyssel
23 - High Museum/Toulouse
Lautrec konstutställning
Maj
14 - Räkfrossa
Juni
5 el 6e Nationaldagsfirande
För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

SWEA
International
informerar
Region/Världsmöte 2011
Den 16-20 mars går SWEAs
världs- och regionmöten av
stapeln i Kuala Lumpur.
För mer information.

Nya SWEA
medlemmar
Linda Hanberg

Den glada sportiga Ulrika Johansson är en livsnjutare. Foto: Helena
En annan viktig del av hennes liv är att ständigt uppleva nya saker. Efter hennes
uppväxtår i Arbrå, Hälsingland, tog hon två års uppehåll efter gymnasiet för att
bland annat arbeta som au pair i Schweiz. Där bodde och arbetade hon hos en
familj med sex barn. Nästa temporära jobb var som receptionist på ett litet
slottshotell i Normandie, Frankrike. Tågluffning har också varit en av Ulrikas
favoritsysselsättningar, hon har tågluffat flera gånger i Europa samt en gång
i Marocko, norra Afrika. Efter att ha spenderat sammanlagt 1,5 år utomlands i
olika perioder återvände hon till Sverige för att jobba som lärarvikarie samt i
hennes pappas elinstallationsföretag innan det var dags att studera på
ekonomlinjen i Sundsvall i fyra år. Sedan hann hon med 3,5 år i arbetslivet innan
det var dags att flytta till Tyskland med make och två barn och efter det följde
en kort period i Sverige igen innan familjen drog västerut!
Det var sju år sedan familjen Johansson flyttade till Atlanta, Georgia. Under hela
denna period har SWEA Atlanta varit betydelsefullt ur ett socialt perspektiv. Ulrika
gillar att träffa andra svenska tjejer och höra deras livsberättelser och hur de
trivs i USA. Eftersom Ulrikas familj trivs väldigt bra med tillvaron i USA finns det
inga planer på att flytta i dagsläget. Ulrika får sitt behov av Sverige tillfredställt
under sju till åtta veckor varje sommar och är dessutom en flitig
internetanvändare där hon läser DN, DI, Ljusnan, Aftonbladet och Expressen. Men
viktigast av allt följer hon den populära TV serien Solsidan!
Helena Linton Eriksson
Redaktör

Ny medlemsansvarig

Jag heter Linda Hanberg och
är 38 år. Ursprungligen
kommer jag från
Stockholmsområdet. Min man
Todd arbetar för Delta, vilket
gjorde att vi flyttade till
Atlanta 2005 och vi har idag
en 4-årig son som heter
Erik.
Innan jag kom till USA
arbetade jag som mellanchef
inom Försäkringskassan. Just
nu är jag hemma med Erik
men hoppas börja jobba igen
inom de närmaste året.
Jag är inte direkt ny inom
SWEA, men har inte varit så
synlig tidigare, därav denna
presentation.

Susanne Howard är ny styrelsemedlem för i år och kommer att ansvara för
SWEAs medlemmar. Om du flyttar, eller byter email/tel.nr, glöm inte att
meddela henne: susannekh@att.net
Om det är någon SWEA medlem som ännu inte betalt medlemsavgiften på $45,
ser vi fram emot er betalning så snart som möjligt. Ni kan antingen skicka en
check till Anna Lundblad, 515 Farm Cove Ct, Roswell, GA 30075 eller betala via
vår websida, www.swea.org, välj lokalavdelning Atlanta och klicka på Medlemskap
2011.

Semmelträff hos Ulrika
I ett års tid har vi väntat på fastlagsbullen. Äntligen den 3 mars samlades ett
20-tal Sweor återigen i Ulrikas mysiga och rymliga kök, där stämningen var hög
efter lite vin och tilltugg innan semlorna. Vi fick njuta av Stella Wickströms
hembakade semlor och med hjälp av Ingrid Borlind satte de ihop de
florsockerpudrade locken med mandelmassa och vispgrädde däremellan.

Ingrid Borlind

Jag heter Ingrid och kom hit
till Georgia, Alpharetta, i
mitten av januari 2011. Jag
är född och uppvuxen i
Stockholm och har två
döttrar som bor kvar i
Sverige. För närvarande är
jag tjänstledig från min
tjänst på en Human
Resources avdelning i
Sverige.
Vad som fick mig att våga ta
det stora steget att åka hit
var att jag träffat en man
som bor här sedan flera år
tillbaka. Jag ser fram emot
att upptäcka Atlanta med
omnejd.
Sofie Ransheim
Enligt traditionen, ska man äta semlan på fettisdagen under påskfastan. Numera
äts den varje tisdag under fastans sju veckor. Så passa på och ät semlor medan
det går! Annars får ni tålmodigt vänta ytterligare ett år till nästa semmelträff.

Sofie heter jag och bor
sedan oktober i Alpharetta
med min man Martin samt
barnen Emelie 4 år och Noah
19 månader.
Jag växte upp i Helsingborg,
men efter studenten var jag
nyfiken på världen och åkte
på en jordenruntresa i sex
månader. Väl tillbaka i
Sverige utbildade jag mig till
resesäljare, men efter några
års jobb tog suget av att
resa över och vi hamnade i
Heidelberg, Tyskland.
Hösten 2008 blev min man
placerad i Buenos Aires, men
efter tre månader lämnade vi
solen och flyttade vidare till
Calgary. Kanada är vackert
men kallt, så våren 2010
bestämde vi oss för att flytta
till USA och bättre klimat.
Intressen är självklart att
resa, helst ”road trips”, men
även träning och att umgås
med vänner!

Tack Stella och Ingrid för semlorna och Ulrika för att vi fick träffas i ditt vackra
hem. Förhoppningsvis kan vi hålla traditionen vid liv och ses hos dig om ett år
igen!
Helena Linton Eriksson

SWEAs Årsmöte på Restaurang Brio
Den 31a januari samlades 25 hungriga Sweor på Brio Tuscan Grill i Dunwoody för
att ha vårt årsmöte i samband med en brunch där det bjöds på Eggs Benedict,
Sausage Florentine Crepes, Frittata Al Forno och potatis. Vår ordförande Camilla
McKinney förklarade mötet öppet och hälsade alla välkomna. Vi diskuterade
SWEAs ekonomi för det gångna året där de största inkomstkällorna var
julmarknaden och lotterierna. Julmarknaden drog i år in $5,000, vilket var mer
an förra året ($3,500). Vi är mycket glada över framgångarna kring
julmarknaden – ett stort tack till alla som hjälpte till. Och eftersom lotteriet drar
in så mycket pengar, fortsatte vi med den positiva trenden med ett lotteri på
årsmötet. Vinsterna var många, bla grytlappar, godis, svensk flagga och ett
årsmedlemsskap till SWEA som PR ansvariga Wicky Peters vann.

Marie Salomonsson

Jag heter Marie Salomonsson
och närmar mig 34 år. Jag
har jobbat för Coca-Cola i
Sverige sedan år 2000 och
fick chansen att prova på ett
jobb på huvudkotoret i
Atlanta under 2 år. Därför
gick flyttlasset från
Stockholm till Atlanta och
Midtown i mars 2010.

Vi avtackade några styrelsemedlemmar. Fd medlemsansvarig Eva Zell (vänster),
Marie Warren (mitten) och Katarina Racicot (höger) i programgruppen var där för
att ta emot fina avtackningspresenter.
Nya förmågor valdes också in till styrelsen: Helene McMullen (Vice President)
Linda Hanberg och Malin Norgren (Julmarknadskommitteen) Saga Terrell och
Annika Knocke (Nominating Committee), samt Trisha Dittlau och Agneta Mimms
(Scholarship Committee).

Jag jobbar nu som Project
Manager inom finansområdet
i Bottling Investment Group.
Vi äger 12 tillverkningsbolag
runtom i världen, från
Brasilien till Kina och
Filippinerna. Jag är främst
ansvarig för implementation
av finanssystem, Risk
Management process och
integration av nya bolag.
Under förra hösten köpte vi
ett juicetillverkningsbolag i
Ryssland och det har blivit
några resor till Moskva sedan
dess.
I maj 2010 gifte jag mig
med Fredrik och sedan en
vecka tillbaka har även han
flyttat till Atlanta, efter ett år
av pendlande mellan Atlanta
och Stockholm. Nu ska vi
njuta av varann, värme, golf,
aktiviteter i Atlanta och
säkert en del resande i
övriga USA. Laddar just nu
för en halvmaraton på Long
Island 1:a maj.

Den årliga donationen till Svenska Skolan togs emot av Annika Knocke (mitten).
En härlig check på $1,300 blev det som kassören Anna Lundblad (höger) och
SWEA ordf. Camilla McKinney (vänster) överlämnade.

Foto: Helena L Eriksson

Kulturhörnan:
Filmen Snabba
Cash

Nya medlemsansvarige Susanne Howard (vänster) tillsammans med Lisbeth Boli
(mitten), ny i programgruppen. Anita Menegay (höger).
Sedan diskuterade vi några ytterligare punkter:

Den 19 januari var årets
första SWEA träff. Det var en
filmkväll med den svenska
gangsterfilmen Snabba Cash
regiserad av Daniél Espinosa.
Vi träffades hemma
hos Stella Wickström i
Alpharetta för vinmingel och
tilltugg för att sedan krypa
upp i soffan och se filmen.

* Christina Palm berättade också om möjligheten att starta en bridgeklubb
hemma hos sig under hösten. Alla intresserade Sweor är välkomna att delta i
detta roliga kortspel.
* Webmoster, Jessica Sköld, talade om SWEAs IT Policy, sociala medier och
anslagstavlan. En rolig nyhet är att Jessica även är webbredaktör för SWEA
International.
* Bokklubben fortsätter även i år, och Sofia Livorsi är kvar som ansvarig.
* Helena Linton Eriksson sitter kvar som redaktör för SWEAs nyhetsbrev, och tar
gärna emot förslag på artiklar och allmän feedback.

De flesta hade läst boken av
Jens Lapidus och var rörande
överens om att den var
bättre än filmen. Men filmen
var helt klart sevärd. Den
innehåller dock ruggiga
scener - så ingen film för
barn.

Pirjo, Malin, Agneta, Stella,
Annika och Marie
Stella Wickström

Bokklubben
Kommande bokklubbsträff är
den 12e mars kl 16 hemma
hos Linda Hanberg.

Boken är Väninnan-rapport från Rosenbad, av
Eva Franchell. En intressant
bok med mycket "inside
information" om svensk
politik och en beskrivning av
Evas vänskap med Anna
Lindh och hur hon hanterade
sin sorg och chock över det
hemska mordet på sin
arbetsgivare och vän. Alla
som har läst boken är
välkomna.
Till efterföljande träff i maj
läser vi Hundraåringen
Som Klev Ut Genom
Fönstret Och Försvann, av
Jonas Jonasson.
Kontakta Sofia Livorsi,
initiativtagare till bokklubben,
för mer information.

Svenska nyheter
Vasaloppet
Det 87:e Vasaloppet gick av
stapeln den 6 mars i Sälen.
Bland de 14730 skidåkare,
tog Jörgen Brink från
Hudiksvalls IF hem första
pris bland herrarna med
vinnartiden 03:51:51.

Foto: Helena L Eriksson
Det var en underbar solig förmiddag med härligt sällskap och god mat. Tack till
styrelsen för ett kanon bra år och vi ser fram emot 2011!!
Marie Warren

Vinprovning
10 februari samlades vi hemma hos Malin Norgren för att sätta smaklökarna på
prov. Sex olika viner skulle provsmakas och betygsättas. Antoinette och Adriana
från WineShopAtHome hade dukat upp ett fint bord med alla viner och började
kvällen med att presentera sig som "Adorable Antoinette" och "Amazing Adriana".
Bland SWEOrna fanns bl a Magnificent Marie, Happy Helena, Interesting Ingrid
och Lovely Linette.

Först över mållinjen bland
damerna var Jenny
Hansson från Östersunds
Skidlöpareklubb med
segrartiden 04:25:30. Jörgen
som precis fyllde 37 år blev
Vasaloppets äldste vinnare
genom tiderna.
Källa: www.vasaloppet.se

Mikael Persbrandt i
filmen Hämnden
Filmen "Hämnden" (In a
Better World) av den danska
regissören Susanne Bier,
vann en Oscar för bästa icke
engelskspråkiga film på
Oscarsgalan i Hollywood.

Huvudrollsinnehavaren Mikael
Persbrandt deltog dock inte i
galan.

Kvällen började med ett smakprov av det mousserande vinet Petit Cadeau Semi-
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Recept:
Rabarberkompott

Seco Sparkling. Gott tyckte de flesta. Vi smakade först bara vinet, sen
tillsammans med jordgubbar och choklad, alla olika kombinationer gav en speciell
smak.
Nästa vin var en Chardonnay, Sun Fish 2009. Torrt och surt tyckte en del,
jättegott tyckte andra. Sist bland vita viner var en Sauvignon Blanc, Somersville,
som var åt det fruktiga hållet. Bäst betyg av de vita vinerna fick Sauvignon
Blanc.
Först ut bland de röda vinerna var ett riktigt "helgvin", tyckte Antoinette och
Adriana. Milano Cellars 2010 Dolcetto var lite väl sött för mångas smak, men
med lite besk choklad till blev det riktigt gott. Rödvin nummer två var
Albion 2009 Cuvée Rouge som helst skulle serveras med en stor stek och
slutligen smakade vi av en sträv Merlot, Talmage T Cellars 2009.

Rabarber kan användas till
mycket som t ex i marinad
till kött. Men man kan gå
ytterligare ett steg längre
och använda
efterrättskompotten som
tillbehör till köttet, i det här
fallet en helstekt kotlettrad.
Egentligen ska kompotten
ätas med gräddmjölk eller
glass men blir alldeles utsökt
till varmrätten. I andra
länder kryddas ju kött direkt
med kardemumma. Varför
ska det inte kunna passa i
den här formen?
Rabarberkompott med
smaksättning
4 pers
750 g späd rabarber
1 ½-2 dl socker
Smaksättare
ca 2 tsk hel kardemumma

Det var en mycket trevlig kväll och som vanligt när de är tjejkväll var nivån på
topp!
Malin Norgren
Programgruppen
Foto: Helena L Eriksson

Ny assistent på Svenska konsulatet i Atlanta
Först vill jag avtacka Sofia Broman för all hjälp hon bistått på konsulatet som
konsulär assistent under fyra år. Eftersom Sofias man fick ett bra erbjudande i
Sverige, var det med kort varsel som hon fick sluta för att tillsammans med
maken Gustav flytta tillbaka. Det kändes som att få högra armen "avhuggen"!
Sofia lade ner ett ovärderligt arbete och jag våndades över att behöva leta efter
en ny kandidat. Som det amerikanska talesättet säger, "God works his
mysterious ways"..... Plötsligt uppenbarade sig Jessica Sköld, en pålitlig tjej som
var villig att ta över!
Föga anade jag då att inom kort skulle jag behöva förlita mig på min nya
assistent mer än jag någonsin vågat räkna med. Jag råkade ut för en besvärlig
olycka med operation som följd. Det innebar att Jessica omedelbart fick ta över
ansvaret för konsulatet och har gjort det villigt och med den äran. Jessica, du är
en klippa! Jag är så otroligt tacksam över hur du ställer upp i "vått och torrt".
Jag hälsar dig varmt välkommen ombord!

Skölj och skär rabarbern i ca
2 cm långa bitar. Stöt
kardemumman grovt. Lägg
rabarber med socker och
smaksättning i en ugnsfast
form eller kastrull. Lägg på
folie eller lock och låt stå på
svag värme eller i ej för
varm ugn, 175°C i ca 20-30
min.
Kinna Jonsson, författare till
kokboken
I mormors skafferi, fem
generationers konservering
dryck & dessert
Klefstad förlag
http://kinnasblogg.
blogspot.com

Jessica har en gedigen bakgrund och har bland annat arbetat på CNN och är nu
anställd på The Weather Channel.
Jill Olander
Honorärkonsul

file:///C|/Users/Susanne/Documents/SWEA/BladetFeb11/SWEA_newsletter_mars2011absolut.html[3/13/2011 10:19:26 AM]

