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God Jul alla SWEOR!
Jag vill börja med att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Detta året har
igen gått väldigt fort. Höjdpunkten på mitt SWEA år var att få åka och
representera Atlanta på världsmötet i Kuala Lumpur.
Detta blir mitt sista år som ordförande. Jag vill passa på att tacka alla som har
varit med i styrelsen under mina år – tack vare er har mitt jobb varit mycket
enkelt och roligt! På tal om styrelsen skulle vi vilja se lite nya ansikten inför
nästa år – så skicka gärna ett email om ni är intresserade.
Under årets lopp har vi bland annat hunnit med bokklubb, filmkvällar, semlor,
räkfrossa, kräftskiva, restaurangbesök, påsk/julpyssel samt att träffas för att
spela brännboll och kubb – sa jag vill passa på att tacka programgruppen som
har jobbat hårt under året!! Samma energiska tjejer har också jobbat intensivt
med årets julmarknad. Ett stort tack till julbazaarkommittén och till er alla som
hjälpte till under årets julmarknad – utan er skulle det inte vara möjligt! Alltid
lika härligt att se alla sweor komma samman och utföra vad vi än bestämmer
oss för att göra!!
Hoppas att ni får en underbar jul och jag ser fram emot att se alla igen 2012!

Programmakarna:
Malin Norgren
Linda Hanberg
Lisbeth Boli
Sofie Ransheim
Annons/PR Ansvarig:
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Redaktör/fotograf:
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Camilla McKinney
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Pernilla Hedberg

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

Den positiva och glada Pernilla Hedberg har varit medlem i SWEA Atlanta i
6 år. Även om hon är gift med den kände NHL ishockeyspelaren Johan
Hedberg, fd målvakt i Thrashers, lever hon ett ganska “vanligt” liv utan
den röda mattan. “Ingen VIP för mig,” säger Pernilla, som inte gillar att
stå i rampljuset.

Vårens Program
Alla aktiviteter är preliminära
xx = ännu ej fastställt

Jan
9 Bokklubben träffas
xx Årsmöte
Februari
xx Semlor med SWEA
Mars
12 Bokklubben träffas
xx 15-årsjubileum för SWEA
Atlanta
April
xx Påskpyssel
Maj
14 Bokklubben träffas
xx Räkfrossa
Juni
xx Nationaldagsfirande
För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida
Pernilla Hedberg sitter tillbakalutad och njuter av solen, långt ifrån kalla och
mörka Leksand där hon växte upp. Foto: Helena Linton Eriksson

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

Välkommen till
Svenska
Lekgruppen!

Har du barn i åldern 0-4 år
och vill träffa andra
svenska mammor?
Vi är ett litet gäng som möts
hemma hos varandra varje
onsdag kl. 10-12!
För frågor Kontakta:
Sofie Ransheim
(678) 749-4754

VASA ORDER OF AMERICA
NORDIC LODGE #708
bjuder in SWEA med familj
och vänner till den årliga
traditionella Julottan
När:
Söndagen den 25e december
kl 7:00 i St. Luke Lutheran
Church.
Adress:
3264 Northside Parkway NW
Atlanta, Georgia 30327
Alla pjamasklädda barn är
även välkomna!

Pernilla föddes 1969 i Djura, en liten by utanför Leksand, Dalarna. När hon fyllde
18 år flyttade hennes familj till metropolen Leksand. Där träffade hon den stora
kärleken, mannen hon firar 20 årsjubileum med i år. Men det var knappast
skridskoåkningen som sammanförde dessa två. Pernilla kan inte åka skridskor och
kan hjälpligt stå målvakt så länge hon får hålla i sig! “Jag har inte åkt skridskor
sedan högstadiet och är heller inte intresserad av hockey och alla dess regler
som jag fortfarande inte har riktigt kläm på”. Där sprack den myten! Pernilla har
distans till spelet och påverkas inte om Johans nuvarande lag New Jersey Devils
skulle förlora i en hockeymatch. “Hockeyn är hans jobb, precis som vilket annat
jobb.”
Efter studierna på gymnasiet och komvux, arbetade Pernilla på ett dagis för
döva. Detta ledde sedan till en ettårig kurs i teckenspråk. Idag går hon en
yogainstruktörsutbildning som slutar i februari. “Jag kan inte tvinga mig själv att
springa. Yogaträning tre till fyra gånger i veckan passar mig bra,” hävdar den
tillbakalutade Pernilla. Hon är ingen tävlingsmänniska till skillnad från Johan som
älskar att känna adrenalinet pumpa i kroppen.
Den fördomsfria Pernilla är tålmodig, väldigt ärlig och gillar raka människor. Det
viktiga i livet är inte status och materiella värden. “Huvudsaken är att vara hel
och ren,” lyder Pernillas motto. Hon är trygg i sig själv och är lite av en
ensamvarg. Hon ställer gärna upp på olika välgörenhetsgalor men att festa med
de andra hockeyfruarna i laget är ingenting för henne. “Jag håller mig utanför
och prioriterar mina kompisar som jag gillar att umgås med, vilket på senare tid
är många amerikanare i området där jag bor.” När familjen Hedberg flyttade till
Atlanta för 6 år sedan var SWEA och Svensk skolan de första hon kontaktade.
“Lekgruppen var perfekt för min minsta dotter Bia som numera är sju år.” SWEA
är en bra organisation för att träffa andra svenskar med gemensamma
värderingar.
För tillfället trivs Pernilla, döttrarna Molly 16 år, Wilma 13 år och Bia i Atlanta,
efter att ha flyttat runt till sju olika platser under 13 år. Samtidigt funderar hon
på vad som håller henne kvar i USA. Är det bekvämlighetsfaktorn eller rädslan
att flytta tillbaka till mörka och kalla Leksand som håller henne kvar i soliga
Atlanta, även om drömhuset finns i Leksand?
Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör

Den magiska julmiddagen!
Som nybliven medlem i SWEA skulle jag för första gången delta i julmiddagen!
Jag skriver julmiddagen för att jag, trots mina blott fyra månader här i Atlanta,
har förstått att detta är en av årets höjdpunkter. Efter att ha lussat i flera dagar,
varit på julmarknad och redan druckit en och annan glögg, insåg jag snabbt att
det inte bara var för maten allas ögon tindrade. Att komma hem till fantastiska
Christine Robinsson på den årliga julmiddagen var som att träda in i en magisk
värld. Fullständigt överväldigad av Christines fantastiska hem, julpyntat som jag
aldrig tidigare sett var jag helt tagen.

SWEA donerar till
behövande
Vid Sweas årliga julmiddag
hemma hos Christine
Robinson tog vi i år upp
donationer till en behövande
familj.

- Grannarna kallar mig; christmas on steroids, skrattar Christine glatt när hon ser
mina tindrande och chockade ögon.
- Barnen brukar säga; Mamma du behöver väl inte göra allt det där i år och jag
lovar, men sen bara jag gör det. När Anna och Erik, som är 40 respektive 32 år,
kommer hit blir dom så glada och tackar för att jag gjort det ändå. Det gör mig
så glad!
Vänster till höger: Pat
(mamman), Jasmine, (14),
Jaylen (5), Cynthia (6),
Layla (7), Jayden (4),
Theresa (10) och Ms. Sabrina

Familjen som valdes ut var
en ensamstående mamma,
Pat med fyra barn. Familjen
har under det senaste året
inte haft någonstans att bo
och barnen har bytt skola
fyra gånger i år.
Men sedan oktober bor
familjen hemma hos Ms
Sabrina och hennes familj i
Alpharetta. Ms Sabrina har
själv man och två barn. De
bor i ett mindre hus som
saknar källare, men trots det
tog de ändå sig an denna
familj så att barnen skulle
kunna gå i en och samma
skola och få en tryggare
miljö.
Nio personer bor nu i huset
och ekonomin är knapp. För
tillfället bor Pat och barnen i
gästrummet och de håller
även på att lägga in matta i
garaget så att de alla ska få
mer plats att röra sig på.
Under kvällen lyckades SWEA
Atlanta samla in $420 som
förhoppningsvis kan hjälpa
familjen att få en trevligare
jul med julklappar till barnen
och en fin julmiddag!
Tack alla!
Sofie Ransheim

Tre sockerbagare
Första söndagen i december
träffades tre glada bagare
hemma hos Anna Wallen för
att baka till julmarknadens
bakbord.
På löpande band producerade
vi saffranslängder,
kardemummakakor,
pepparkaks-rulltårta med
lingon och saffranskakor. Det
var verkligen en trevlig och
produktiv dag. Tack snälla
Anna för att vi fick komma
och stöka till i ditt kök. Och
även ett stort TACK till alla
er som bakade hemma till
bakbordet. Som ni vet var
det en stor succe på
julmarknaden, allt försvann
snabbt!

Efter att ha gått runt en lång stund med en glögg i handen och supit in den i
särklass största julstämning jag haft på länge, sätter vi oss ner för att avnjuta en
härlig julmiddag. Tillsammans med sin väninna Marith Hallberg måste onekligen
Christine ha tillbringat många timmar att förbereda denna festmåltid. En riktigt
krämig och fin Janssons frestelse, Leksands-knäcke med en god gräddig
hushållsost, sötlimpa och inte nog med det en svensk julskinka, kokad av Mariths
make Inge efter konstens alla regler, med grov senap. Trots att jag inte ätit kött
på 16 år (förutom två av mammas julköttbullar för ett par år sedan) så var jag
OERHÖRT frestad att ta en bit av den där skinkan. Jag är övertygad om att den
var väldigt god. Mina bordsgrannar gjorde nämligen sådana där små vällustiga
ljud när de avnjöt den.

Susanne Howard

Flitens lampa
lyste hemma hos
Lisbeth
Vi var ett tiotal flickor som
sparkade igång kvällen med
hemgjord glögg och
pepparkakor hemma hos
Lisbeth den 30 november.

Helena Linton Eriksson, Ulrika Johansson och Cecilia Sortino hade roligt på
julmiddagen.
Efter det var det dags för nästa kulinariska höjdpunkt - risgrynsgröt.
- Gjord på riktig grädde, annars går det inte an, meddelar vår fantastiska
värdinna glatt.
Oliva, Lisbeth, Margareta,
Ulrika och Christine börjar
kvällen med en glögg
Framdukat var också en
fantastisk linssoppa som
Linda Hanberg lagat. Mätta
och belåtna var det sen fullt
fokus på pysselverkstaden.

Bakom oss puttrar kaffet och strax annonserar Christine att det nu finns kaffe och
kakor. En efter en reser vi upp för att snällt ställa oss i kö till det härliga
kakbordet. Min bordsgranne lovordar Christines saffranslägder och jag tackar min
mage för det lilla utrymmet som den gjort just för denna härligt saftiga läckerbit.
Själv har jag inte alls lyckas få till det här med jästen ännu, vilket gör att min
beundran över Christines bakkonster ökar radikalt.
Lite förundrade över var Christine har kommit över alla dessa godsaker låter hon
oss få veta att hon kört upp till Chicago där det finns en grossist och fyllt bilen
till bredden.

Jill Olander klipper band till
luciaklänningen
Olika stationer var uppsatta
för olika moment. En hot
glue hörna, ansiktsmålning,
hårmakeri och lucia krona
tillverkning. Resultatet blev
lucior att hänga i granen
eller ställa på spiselhyllan att
skänka lite julstämning.

Ingrid Borlind, Pernilla Hedberg och Helene Trowell var några av vinnarna på
SWEAs lotteri.
Tänk - allt detta för oss! Maten, dukningen, dekorationerna, resan till Chicago.
Det är överväldigande! Men inte nog med det. Allt det här står Christine för och
istället för att betala en slant för maten donerar Christine allt till en familj här i
Alpharetta. En ung mamma med fyra barn som står utan bostad.

Olivia Vranjes håller i den
färdiga produkten
Det var en imponerande
arbetskraft och det jobbades
hårt, men roligast och
viktigast var förstås allt
småprat mellan det hårda
arbetet.
Tack till Lisbeth för att vi fick
vara hos dig och tack alla
SWEOr som hjälpte till med
tillverkningen.
Malin Norgren

SWEA Atlantas
nya medlemmar
Malin Nordin Jervelius

Christine Robinson bjöd på en fantastisk julmiddag och fick stor hjälp av Marith
Hallberg
Jag är så obeskrivligt tacksam! För Christines fantastiska middag, för det roliga
sällskapet och för att få vara en delaktig. Och det är jag övertygad om att de
andra 49 damerna som var hemma hos Christine också är.
Text: Thereze Almström
Foto: Helena Linton Eriksson

SWEAs Julmarknad blev en succé
Sweas årliga julmarknad gick av stapeln den 11 december i år. Detta var
det tredje året SWEA ordnade julmarknad i vackra Trolley Barn i Inman
Park. Årets julmarknad slog rekord i antal besökare, nära 900 vuxna och
barn kom för att ta del av Svensk jultradition.
Solen strålade och det var tillräckligt varmt för att hålla dörrarna öppna till
terrassen så att besökarna kunde njuta av caféets goda julmat, glögg och
lussekatter utomhus.

Jag heter Malin Nordin
Jervelius och är född i
Köping, Västmanland. Vid 15
årsåldern flyttade jag till
Halmstad och sen Göteborg
för att studera. Efter
studietiden blelv jag erbjuden
jobb i Malmö, Oslo och
slutligen Stockholm.
Jobbmässigt har jag gjort lite
av varje; musikal och dans,
massageterapeut, arbetat i
olika sportbutiker, Craft of
Sweden. Innan vi lämnade
Stockholm arbetade jag hos
Alewalds Outdoor & Sport
med leverantörsreskontra,
inköp, personal, ekonomi
mm. Ja, man blir en liten
spindel i nätet då man
jobbat för länge i samma
bransch.

I år var julmarknaden utökad med fler försäljare än tidigare, där gick bland
annat att köpa väskor, leksaker, julpynt och dekorationer, smycken, hantverk och
konst, bröd och delikatesser.

Intressena är många såsom
träning av olika slag: allt
inom sport och fritid samt
musik och dans.
Nu är jag i Atlanta sedan den
30 oktober i år tillsammans
med min man David och vår
son Oliver, 21 månader. Jag
ser fram emot att träffa nya
vänner, speciellt inom SWEA,
och få uppleva något nytt.
Marita Wiiala

Mitt namn är Marita Wiiala.
Jag är 51 år gammal och
kommer ursprungligen från
Kristianstad i Skåne, men
bor sedan flera år i
Jakobsberg utanför
Stockholm. Eftersom min
man arbetar på Ericsson fick
vi chansen att flytta till
Atlanta (Suwanee) i maj i år
på ett 2 års kontrakt. Vi har
tre söner, Ludvig 25 år,
Anton 24 år och Gustav 21
år. Gustav bor kvar i vårt
hus i Jakobsberg, men i
december flyttar även Anton
hem igen efter 1 år i Japan.
Ludvig har egen lägenhet i
Jakobsberg.

Vid lotteribordet hade besökarna möjlighet att vinna fina priser och vid ett
separat lotteri även en box och 3 månaders abonnemang för SVT World.
Colombia Pictures var där för att göra PR för den kommande Stieg Larsson filmen,
”The Girl with the Dragon Tattoo” och delade ut biobiljetter.

Jag är utbildad fritidsledare
som även arbetat som
idrottslärare, simlärare och
studieledare. Jag är lyckligt
lottad att få ha semester i 2
år och ägna mig åt mina
intressen: löpning, dans
(linedance), gym och tennis,
som jag börjat med i Atlanta.
Jag älskar utmaningar genom
att prova på nya saker och
att resa. Det senaste jag
provade på var
bergsklättring inomhus och
att spela tennismatcher.
Martina Johansson

I källaren hade Svenska skolan liksom tidigare år ordnat julpyssel för barnen och
där fanns också fiskdamm och möjlighet att fotograferas tillsammans med Lucia.
Efter att ha bott och arbetat
i Kina, både Peking och
Shanghai, därefter Italien
och Sverige är det nu dags
för Atlanta. I augusti detta
år flyttade Martina Johansson
med man och tre söner hit.
Familjen har valt att bosätta
sig i Buckhead med närhet
till den internationella skolan
där två av barnen går.
Familjen ser fram emot att
göra Atlanta till sitt hem och
har haft en mycket positiv
upplevelse under denna
första höst.
Martina är ursprungligen från
Västerås, men lämnade sin
hemstad för att studera
företagsekonomi i Uppsala
där hon också träffade sin
italienske man, Marco. Trots
studierna i företagsekonomi
så har Martina till största del
arbetat med HR-frågor och
utbildning. Blanda annat för
den amerikanska
reklambyrån JWT (J. Walter
Thompson) och det svenska
licensföretaget, Plus Licens.
Utöver arbete och familj,
känner Martina ett livligt
intresse för samtidskonst och
kollaborerar just nu på
distans med ett asiatiskt
projekt för skapande och
utbyte av samtidskonst.
Trots åren utomlands så
känner Martina ett starkt
band till Sverige och dess
traditioner. SWEA och
Svenska Skolan är två
fantastiska fora för att
mötas, ta vara på våra
traditioner och dela med sig
av nya erfarenheter.
Thereze Almström

Som ny här i USA tog jag
genast kontakt med SWEA
och hade den stora lyckan
att träffa helt rätt. Bara
några dagar senare var det
dags för ett härligt kräftkalas
hemma hos Malin Norgren
med massor av trevliga
kvinnor och sen dess har jag
varit med på både det ena
och det andra.

Som traditionen bjuder kom även Lucia med medfölje på besök, dels i form av
Svenska skolans luciatåg i källaren där barnen var så duktiga och föräldrar och
lärare mycket stolta, och dels de vuxnas luciatåg på övervåningen. Alltsammans
mycket stämningsfullt och vackert.
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Jag kom hit till Alpharetta,
från Göteborg, tillsammans
med min make Jesper och
vår sjuttonåriga dotter
Olivia,i mitten på augusti.
Kvar hemma i Sverige finns
vår son Oscar och vårt lilla
barnbarn Liam.

Nytt för i år var att Vasa Drängar gjorde ett mycket uppskattat uppträdande med
klassisk svensk julmusik.

Jag är tjänstledig från min
tjänst på Världskulturmuseet
i Göteborg där jag arbetar
med pedagogik, interaktivitet
och utställningar. I skrivande
stund arbetar jag med
att projektleda en
fotoutställning av en svenskamerikansk fotograf som
kommer att öppna i Los
Angeles.
Jag skriver och fotograferar
också en hel del. Just nu
handlar det mycket om våra
upplevelser här i USA som
man kan läsa om på vår
blogg:
www.almstrom.tumlblr.com
Men annars är det framför
allt mat, etnologi och yoga
som mina texter handlar om.

Årets julmarknad blev en stor framgång, dels i form av fler besökare och större
inkomster till SWEA men också för att besökare och försäljare var så nöjda med
tillställningen. Framgången gjordes möjlig av försäljningen av de fina sakerna, det
härliga vädret, god svenska mat och stämningsfulla uppträdanden, tillsammans
med alla engagerade volontärer. Julmarknaden kan inte genomföras utan alla
Sweor och Swennar som hjälper till med allt arbete inför, under och efter
Julmarknaden.

Sedan många år är jag
hängiven yogafantast men
har också upptäckt hur roligt
det är att gå på gym och
framför allt hur skönt det är
att att simma längder efter
längder i bassängen.
Foto: Helena Linton Eriksson

Bokklubben
Alla SWEA medlemmar är
välkomna, även om ni bara
kan komma till en eller två
träffar under året. Ta med
dig en eller flera böcker du
vill byta med! Boken måste
vara skriven av en svensk
författare.
När?
Bokklubben kommer att
träffas andra måndagen
varannan månad på La
Madeleine nära Perimeter
Mall kl 19:30.
9 Januari
12 Mars
14 Maj

Ett stort TACK till alla som varit delaktiga.

Text: Linda Hanberg, Julmarknadskommittén
Foto: Helena Linton Eriksson, Redaktör

Stämningsfullt luciatåg i Trinity Presbyterian
Church
Fredagen den 9:e december var det dags igen för Lucia att komma till Atlanta.
VASA hade i år hittat en ny kyrka att vara i - Trinity Presbyterian Church – som
var jättefin!

Var?
La Madeleine French Bakery
1165 Perimeter Center West,
Ste 330, Atlanta, GA 30346
Ser fram emot att se lite nya
ansikten.
Väl mött!
Linda Hanberg
Telefon: 678 314 8914
SWEAs kontaktperson i
bokklubben

Länkar och Tips
SWEA Atlanta vill försöka få
liv i delen Länkar och Tips
på hemsida. Maila Jessica
Sköld, SWEA Atlantas
webbredaktör, om ni har
några bra länkar om Atlanta.

SWEA
International
informerar
Margaret Sikkens Ahlquist
ny ordförande för SWEA
International

Foto: Cecilia Sortino
Det var en förväntansfull samling som satt i en stämningsfullt nedsläckt kyrka
och fick njuta av det fina luciatåget och den underbara sången. Luciatåget som
bestod av både stora och små och Vasa Drängar leddes i år igen av Mia Peters.
Ett stort tack till Mia som tar sig tid att träna kören. Utan Lucia skulle många av
oss svenskar känna stor saknad och hemlängtan så här i juletid.
Efteråt samlades alla för att umgås och njuta av lussekatter och pepparkakor.
Stort tack till VASA, Mia Peters och alla som sjöng I kören för en jättehärlig
kväll!
Camilla McKinney

Biskopen på besök i Atlanta
Onsdagen den 16:e november fick vi besök här i Atlanta av Sven-Bernhard Fast,
biskop för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar och präst Olof Olsson, som är
stationerad i Florida. Biskopen var på besök i USA för att vara med på
invigningen av Svenska kyrkan i Florida. Delegationen bestämde sig för att ta en
tur upp till Georgia för att se om det finns något intresse för Svenska kyrkan i
Atlanta.

Det är med stor glädje som
SWEAs avdelningsstyrelser
runtom i världen har valt
Margaret Sikkens Ahlquist,
SWEA Holland, till ny
internationell ordförande.
Margaret Sikkens Ahlquist
har varit bosatt i Amsterdam
sedan 1992. Hon var
ordförande för SWEA Holland
under åren 2006-2009 och
var bland annat delaktig i att
arrangera världsmötet i
Amsterdam 2007. Hon har
även suttit i SWEAs
internationella
kongresskommitté och
valberedning.
För mer information
Rose-Marie Wiberg Årets
Svensk på Costa del Sol

Vi hade en kort gudstjänst i Saint Luke Lutheran Church och därefter en mycket
trevlig samling med god mat och konversation. Alla de svenska organisationerna
samarbetade denna kvall SWEA, Svenska konsulatet, SACC, Vasa och Svenska
Skolan - vi hoppas pa fler tillfallen dar vi alla kan jobba ihop!
Olof planerar att komma tillbaka vid andra tillfällen och vi ser fram emot fler
trevliga samlingar. Olof är tillgänglig för dop och vigslar samt lyssnar gärna om
du behöver någon att prata med.
Kontaktuppgifter:
Tel. 954-374-9303, Email: florida@svenskakyrkan.se
Website: www.svenskakyrkan.se/florida

Rose-Marie Wiberg, SWEA
Marbellas ordförande sedan
fem år tillbaka, är den 20:e i
ordningen som får
utmärkelsen Årets Svensk på
Costa del Sol.
För mer information
Källa: Swea Internationals
hemsida

Svenska nyheter
Nobelpriset 2011

SWEA vill tacka Caroline Donohue som arrangerade så att vi fick möta präst Olof
och biskop Sven-Bernhard.
Camilla McKinney
SWEAs ordf

Winter Wonderland på Fernbank - Museum of
National History
Lite sent kommer jag till Fernbanks museum denna lördag förmiddag för att
hjälpa till med en liten workshop som “Sverige” ska hålla i. Här ska det göras
färggranna smällkarameller eller julgranskarameller som det också kallas. När jag
går upp för trappan tillsammans med Franky från museet går vi förbi den fina
granen som Jill Olander har klätt efter svenska traditioner med slingan av de
svenska flaggorna som präglat mina barndomsjular. I studion är det redan fullt
av barn som sitter och klipper i vikta silkespapper.
- Är det här man gör pinjatas? frågar någon som sticker in huvudet.
- Nä, det är bredvid. Här gör vi smällkarameller, svarar Camilla Gustavsson
McKinney.
Lite nyfiket kikar våra nya gäster in i rummet, upprepar ordet smällkaramell och
frågar vad man har de till.

Årets nobelpristagare är
följande:
* Fysik: Saul Perlmutter,
Brian P. Schmidt, Adam G.
Riess
* Kemi:Dan Shechtman
* Fysiologi eller Medicin:
Bruce A. Beutler, Jules A.
Hoffmann, Ralph M.
Steinman
* Litteratur: Tomas
Tranströmer
* Ekonomisk vetenskap:
Thomas J. Sargent,
Christopher A. Sims
* Fredsarbete:
Ellen Johnson Sirleaf,
Leymah Gbowee, Tawakkol
Karman
Nobelstiftelsen delar ut sina
utmärkelser varje år 10e
december.

Jill förklarar att man hänger dom i granen och att det först när julen är slut och
det är dags att slänga ut julgranen som man får lov att äta upp innehållet i
julgranskaramellerna! Mamman till de tre pojkarna tycker det är en onekligen
strålande idé med julgransplundring. Killarna sätter sig genast och börjar vika
men mellanpojken som är fyra år vill inte alls lägga in sin lilla godisbit i
smällkaramellen utan tycker att den passar bättre att ätas bums.
Det kommer en strid ström av barn under hela dagen som uppskattningsvis
gjorde 40 - 50 smällkarrameller denna strålande lördag.

Foto: Thereze Almström
Klockan två är vår synnerligen lyckade lilla workshop över och barnen lämnar oss
för att i stället gå in och lyssna på sagor av HC Andersen i rummet bredvid.
Trötta men nöjda packar vi ihop oss och hoppas att vi får chansen att vara med
nästa år igen.
Thereze Almström

Källa:
http://www.nobelprize.org/

High museum - Picasso to Warhol

Svensk poet blir
nobelpristagare

En härligt blåsig men solig fredag i november träffades några konstintresserade
SWEA kvinnor för att se på High Museums stora satsning kallad Picasso to Warhol
- Fourteen Modern Masters.

Stockholmaren Tomas
Tranströmer, 80 år,
tilldelades Nobelpriset i
litteratur 2011.

Den svenske poeten,
översättaren och psykologen
drabbades av en
hjärnblödning medan han
skrev diktsamlingen
Sorgegondolen. Trots detta
belönades han 1996 med
Augustpriset för denna
vackra diktsamling.
Tranströmers litteratur är
översatt till ett 60-tal språk.
Källa: wikipedia.org
Helena Linton Eriksson

Kulturhörnan
Film, svensk macka
och vinmingel
Inger Axelsson öppnade sitt
hem för mingel och
filmvisning av ”Änglagård,
Tredje gången gillt” av
Colin Nurley.

Värdinnan hade ordnat så
fint och bjöd på vin, ost,
kaffe, te, bröd och kakor
från Danish Delight i
Alpharetta. Vi blev alla
förtjusta i det goda brödet
och kakorna och köpte med
oss en hel del hem.

Vi åt först god mat på den minimalistikt inredda Table 1280 och sedan njöt vi av
utställningen. Det var så roligt att se flera kända konstverk i verkligheten. T.ex.
Matisse "The Dancers" och "Picassos Girl before a Mirror", och Warhols Brillopaket
och Självporträtt, men ibland undrade vi ju faktiskt hur en del konstverk kunde
kallas konst. Utklippta färgfält (Matisse) och uthälld färg på duk (Jackson Pollock)
kunde vem som helst åstadkomma, tyckte vi. Men det gäller att var först med
det och vara ett namn i konstvärlden!

SWEORNA från vänster till höger: Margareta O'Connell, Margareta Hampton,
Anna Laube, Linda Hanberg och Lisbeth Boli
Vi hade roligt och var nöjda och glada att träffas och det är alltid intressant att
se kulturutbudet i Atlanta. Sen halkade ett par av oss, undertecknad inräknad, in
på en annan sidoutställning på The High, som vi inte visste om. Det var
konstnären Grainger McKoy som visade sina otroligt naturtrogna fågelskulpturer.
Jag rekommenderar verkligen er att gå och titta på dessa så minutiöst återgivna
stora och små fågelavbildningar. Vi skildes åt efter ett rätt långt besök i
museumbutiken. Där finns mycket fint.
Lisbeth Boli

Höstens Kubbturnering
I början av oktober träffades ett gäng glada Sweor med familjer för
kubbturnering i Riverside Park!

Lagen delades snabbt in: två lag med Sweor och två lag med Swennar. I första
omgången kämpade Sweorna mot varandra och vinnaren gick till final. Sen var
det Swennarna som fick slåss om finalplatsen!

Efter all god mat gick sjutton
SWEOR ner till familjen
Axelssons mysiga biosalong
och sjönk ner i de härliga
biofåtöljerna.
Vi var alla överens om att
det var en trevlig film och
helt klart sevärd.
Tack för en trevlig SWEA
tillställning! Speciellt kul att
se så stor uppslutning.
Stella Wickström

Dagens filmtips
En enkel till Antibes av
Richard Hobert, är en svensk
dramafilm som hade
biopremiär den 30 september
2011.

Innan finalspelet drog igång fikades det medan barnen byggde torn av
kubbpinnarna. Efter lite stärkande kaffe var det dags. Sweorna fick se sig
besegrade av Swennarna som även hade Olivia Almström i sitt lag! Laget var
värdiga vinnarna med tanke på att de även hade sina bebisar i Babybjörn på
magen!
Sofie Ransheim

Recept: Gratinerad silltallrik
Sill är mat som äts vid större högtider som jul, midsommar och påsk. Att servera
varm sill kan passa extra bra till jul och fungera som variation med mera
traditionella sillinläggningar. En varm rätt passar också årstiden.
Traditionen att äta sill som smårätt i början av en måltid härrör sig långt bak i
tiden. Förr serverades ett brännvinsbord vilket är föregångaren till vårt välkända
smörgåsbord. Alla gäster stod upp medan sill, kanske en korvbit, ett stycke rökt
fläsk och bröd serverades. Herrarna intog en snaps i ena sidan av rummet medan
damerna fick klara sig utan spirituella drycker. Först därefter förde herrarna
damerna in till det uppdukade bordet med varm mat. Seden att äta såhär
bevarades ända fram till för lite drygt hundra år sedan.

I filmen får vi följa änklingen
George, spelat av Sven-Bertil
Taube, som tröttnat på
städerskan och barnen och
åker därför iväg på en
spännande resa mot sina
drömmars mål. Det är en
film om livet utan
returbiljett.

Starke man är en
underhållande svensk TVserie från 2010.

Gratinerad silltallrik är en av mina personliga favoriter. Den kan antingen serveras
i en större ugnsfast form på buffé eller i portionsformar som ensamrätt.
Gratinerad silltallrik
(4 pers)
4 matjessfiléer
½ gul lök
1 dl vispgrädde, knappt
4 msk dill
1-2 msk ströbröd
1 msk smör
Skär matjessillen i portionsbitar om den inte redan är skuren. Lägg den i botten
av en ugnsfast form med låga kanter.
Det ska bara bli ett lager av sill på botten. Häll över ströbröd, dill och finhackad
lök därefter grädde.
Klicka ut smöret. Sätt i ugnen på 225°C och låt det få färg. Servera varm med
potatis.

Den handlar om Lars Göran
Bengtsson, den krisande
kommunalrådet från Svinarp
i Skåne, som ständigt
hamnar i blåsvädret i och
med hans tvivelaktiga beslut.
De 13 avsnitten finns
tillgängliga på SVT Play tom
17 januari 2012.
Helena Linton Eriksson
Redaktör

Foto: Kinna Jonsson
Kinna Jonsson, författare till kokboken
I mormors skafferi, fem generationers konservering dryck & dessert
http://kinnasblogg.blogspot.com
Klefstad förlag
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