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Det har varit fem innehållsrika år då jag fått förtroendet att vara redaktör för
SWEA Atlantas nyhetsbrev. Att vara spindeln i nätet har varit roligt då jag tagit
emot en mängd artiklar och foton från våra medlemmar som hjälpt till att forma
nyhetsbreven med bra innehåll under alla åren. Jag har även lärt känna många
SWEOR i och med de porträtt jag skrivit och förhoppningsvis har även ni lärt
känna de övriga medlemmarna bättre. Mitt brinnande intresse inom fotografering
och mina ökade kunskaper genom att arbeta med programvarorna dreamweaver
och photoshop, har jag som redaktör haft stor glädje av.
Nu är det dags för mig att lämna uppdraget som redaktör för SWEA Atlanta, även
om jag självklart kommer att fortsätta bidra med artiklar och bilder.
Men innan jag lämnar över rodret, vill jag passa på att rikta ett stort tack till
Cecilia Sortino, vars design och utformning av nyhetsbrevet vi fått utnyttja. Hon
har varit min mentor under alla åren och har lärt mig allt om nyhetsbrev då jag
tog över som redaktör efter henne. Även Susanne Howard har varit ett stort stöd
och hjälpt till med tekniska frågor och lagrat alla bilderna som finns i
nyhetsbrevet på hennes server. Utan detta fenomenala stöd från er båda, hade
det inte blivit några nyhetsbrev. Sist men inte minst vill jag tacka
matlagningsexperten Kinna Jonsson för alla goda recept och vackra bilder hon
bidragit med, samt min kära mor Berit Linton som korrekturläst texterna efter
min egen granskning.
Jag ser fram emot att träffa alla SWEOR på årsmötet i januari och önskar ett
Gott Nytt År 2013!

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

Helena Linton Eriksson
SWEA Atlanta redaktör

Porträtt av våra medlemmar - Mia Peters
Vårens program
Datumen är preliminära.
xx = datum bestäms vid
senare tillfälle.

Den 34-åriga musikaliska och kreativa Mia Peters från Staffanstorp i Skåne, gillar
att kommunicera genom sång, undervisning och uppträdande. Det är svårt att tro
att hon är blyg och avvaktande inför nya människor, men att stå i rampljuset har
hon vant sig vid sedan tidig ålder då hon varit drillflicka och 17 år senare svensk
mästare i tävlingsdrill. Inom SWEA är hon mest känd för sitt enorma engagemang
att leda luciakören på julmarknaden och i kyrkan.

Januari
13 Uppföljningsträff
julmarknad
14 Bokklubben träffas
27 Årsmöte

Februari
xx Happy Hour
xx Filmvisning
Mars
8 Filmvisning och föredrag av
Thereze om genus på
internationalla kvinnodagen
11 Bokklubben träffas
xx Semmelträff
April

Maj
13 Bokklubben träffas
xx Räkfrossa

Juni
6 Nationaldagsfirande

För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Anna Laube har fött en son

Mia växte upp i Skåne och älskade att vara i naturen. Hon var engagerad i
scouterna där hon deltog i många läger och vandringar. Största delen av
skolgången skedde i Staffanstorp, men hon tog studenten från musikgymnasiet i
Malmö 1997, där hon utöver de vanliga kärnämnena även sjöng solosång,
spelade tvärföljt, arrangerade musik och läste musik- och kulturhistoria. Därefter
jobbade hon i en blomsteraffär innan hon fortsatte att studera till lärare på
Malmö Högskola. Mia tillbringade ett år som utbytesstudent i Atlanta 2002 på
Georgia State University och sedan som intern på SACC Atlanta. Detta var ett
viktigt vägskäl i hennes liv, då hon i slutet av sin vistelse träffade sin nuvarande
make Chris.
Efter slutförd utbildning, jobbade Mia som grundskolelärare i Sverige under 2 år
för årskurserna 4 till 9 i svenska och engelska. Eftersom hennes stora kärlek
dock väntade på henne i Atlanta, bestämde hon sig för att flytta dit och fortsatte
studierna på Georgia State, där hon erhöll magistersexamen inom läraryrket.
Utöver det har hon vidareutbildat sig och är nu certifierad att undervisa även
engelska- och samhällskunskap. I Atlanta har Mia arbetat som lärare på
högstadiet inom engelska för invandrare (ESOL) för årskurs 8 i snart 5 år. Idag
är hon mammaledig med Abigail 7 månader, vars storasyster Ella är snart 3 år
gammal.
Den äventyrliga Mia älskar att resa och prova på nya saker i livet. Hon har
tidigare besökt Japan och vill nu uppleva naturen i Nya Zealand. Och när jag
frågar henne om nyårslöftet nämner hon två saker. Det ena är att bli bättre på
piano och det andra är att införskaffa ett gymkort.

Oliver Sven Laube
Lycka till Mia med sången och nyårslöftena! Tack för allt du gör för SWEA!
Text & foto: Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör

En glädjefylld julmiddag
27 oktober 2012
3070 gram och 49 cm
Sofie Ransheim har fött en
son

Den 11 december var vi alla hembjudna till Helena Lintons underbart julpyntade
hem. Helena tillsammans med Camilla, Thereze och Agneta hade gjort ett
fenomenalt jobb med att förbereda och sätta upp alltihopa så det var bara för oss
andra att komma in och njuta.

Liam Owen Ransheim

23 november 2012
3505 gram och 50 cm

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

Lotteriet på
julmiddagen gav
utdelning

Vi hade ett hav av julmat som alla hade tagit med sig. Janssons Frestelse,
skinka, köttbullar, lax, prinskorvar, sill, lax cheesecake, ägghalvor med kaviar,
rödkål, rödbetssallad mm. Det fanns allt man kan tänka sig och lite till. Vi sköljde
ner all god mat med glögg, vin och julmust. Till efterrätt hade vi risalamalta,
saffrans bullar, kakor och annat gott. Ingen gick därifrån hungrig.

Sangriakväll i
Bacchus tecken

Vi var ett litet men glatt
gäng som träffades hemma
hos Helena Linton Eriksson
för att njuta av hennes goda
Sangria och äta mumsiga
appetizers.

Utöver all mat så kunde man också ta hem några svenska böcker som var
donerade till SWEA på julmarknaden, vi hade lotteri med svenska priser och vi sa
tråkigt nog hej då till Ulrika Johansson som flyttar hem till Sverige denna jul.
Hon har i många år hjälpt till med SWEAs julmarknad och varit aktivt inom andra
svenska traditionsfirande och lekgruppen i Atlanta. Vi önskar henne och hennes
familj all lycka i Sverige.

Det bjöds på en härlig
blandning av ungsbakad Brie,
flatbread pizzas, goda dippar,
grönsaker och frukt. Helenas
"famous" Sangria gjorde
ingen besviken så det blev
sent inpå natten innan hon
blev av med de sista
gästerna. Tack så mycket
Helena - vi hoppas på en
repris!

Text: Camilla McKinney

Rundvandring i
spökets fotspår

Är det någon SWEA som tror
på spöken och andra
övernaturliga ting? En mörk
natt den 1 november,
träffades en nyfiken grupp
SWEOR för att delta i en
spöklig rundvandring i den
pittoreska och historiefyllda
Old Roswell. De flesta i
gänget hade avnjutit en god
middag på den mexikanska
restaurangen Ceviche, så
stämningen var hög då vi
påbörjade den 2,5 timmars
långa rundvandringen i
staden som grundades 1854
av den rike och
företagsamme King Roswell.
Stort tack till Helena Linton som återigen bjöd hem oss till sig på en lyckad fest.

Text: Anna Lundblad
Foto: Helena Linton Eriksson

Julmarknad med nya inslag
Söndagen den 2 december kom med fantastiskt väder! Vi som jobbat med
julmarknaden i flera månader tog tacksamt emot det strålande vädret, vilket
innebar att vi kunde utnyttja Trolley Barns mysiga uteplats till soltörstiga
fikagäster.

Vi började turen i den delen
av staden där de rika bodde i
deras vackra grandiosa
Bulloch och Mimosa Hall och
avslutade på andra sidan
vägkorsningen i “Historic Mill
Village” där de fattiga
arbetarna från
bomullsfabriken bodde och
där kyrkogården ligger.

Många obesvarade frågor
återstår bland annat varför
man kan höra rop från
kvinnor och barn i den gamla
maskinaffären där de för 150
år sedan gömde sig från
General Shermans soldater
eller snyftningarna från en
gråtande svart 14-årig
slavflicka i vattenbrunnen i
Bulloch Hall då hon på 1850talet hade trillat i och
drunknat? Hennes stora
uppgift var att hantera alla
stearinljusen på herrgården.
Finns det något samband
mellan henne och de
stearinljus som inte vill
släckas eller tändas eller de
mystiska elektriska
problemen som i nutid
rapporterats från Bulloch
Hall?

Årets julmarknad kom med många nya inslag som genererats efter otaliga
planeringsmöten. Nyheter i caféet som silltallrik och köttbullsmackor togs emot
med glada miner.

Kusliga saker har även hänt
på kyrkogården. Varför kan
man inte ta bilder utan att
batterierna dör eller har ni
sett ett vitt sken mitt i
natten vid Founders
Cemetery?

Vi avlutade turen välbehållna
fast med en massa
fundringar kring varför det
spökar så mycket i Old
Roswell. Är det oavslutade
affärer med nära och kära
eller energiflöden som skapar
upprepade rörelsemönster?

Ett bokbord för svenska böcker var också uppskattat. Bakbordet hade utökats
med massor av svenskt godis och många olika bakverk. Det fanns också många
alternativ att fylla julklappssäcken med. Många svenska hantverk och leksaker
fanns att välja på. Det hade jobbats ihärdigt med att tillverka svenskinspirerat
julpynt och julgodis.

Den tilltänkta affären
öppnades aldrig pga att det
härjade ett spöke som slog
sönder prylar. Lokalen står
fortfarande tom......
För mer information
Bild och text:
Helena Linton Eriksson

Ärtsoppa med
punsch
Jag vet inte vad det är med
ärtsoppa, kanske är det den
där läskiga sörjan som vi fick
i skolmatsalen som gjorde
det, men jag äter det
alldeles, alldeles för sällan.
Det är ju så gott!

Den här kvällen smakade det
särskilt gott för inte nog med
att Agneta Mimms ärtsoppa
var helt fenomenalt god, att
plättarna som Stella
Wickström så snällt stod och
stekte också var toppen eller
den lena punschen som vi lät
rinna ner för våra torra
strupar, nej, inte nog med
det så kom det också så
fantastiskt många kvinnor. I
stället för de 12 anmälda
dök det i stället upp 16
pratglada kvinnor i Lisbeth
Bolis mysiga hem i
Dunwoody.

Att dessutom Lisbeth varit så
finurlig så hon hade ordnat
med ett nutidsquiz om
Sverige, som många av oss
inte kanske lyckades alltför
bra på, så kan vi lungt
konstatera att detta blev en
kväll som lyftes till oanade
höjder. Tänk vad lite
ärtsoppa på en helt vanlig
torsdag kan göra!

Text: Thereze Almström
Foto: Helena Linton Eriksson
Agneta Mimms tips:

På eftermiddagen kom det som många väntat på, ett stort luciatåg av vuxna och
barn, arrangerat av Mia Peters, med många skönsjungande lucior, tärnor,
stjärngossar och söta små tomtar. Julstämningen infann sig trots de 25 graderna
utanför.

Ärtor med varumärket Lars
Own går att beställa på
internet: www.larsown.com

Punchen går att handla på
H&F Bottle Shop i Buckhead,
2357 Peachtree Rd, Atlanta,
GA 30305
www.hfbottleshop.com

Nya SWEA
medlemmar
Anna Lemhag

Jag heter Anna Lemhag och
är 33 år. Ursprungligen är
jag från Landskrona i Skåne
men har bott i Stockholm de
senaste fem åren. Flyttlasset
gick från Stockholm till
Atlanta i början av oktober i
år. Idag bor jag i Brookhaven
med min man och vår
Labrador Soja.

På det stora hela avlöpte julmarknaden toppenbra och alla var nöjda och lite
trötta i benen när dagen var slut. Eniga var nog de flesta om att lokalen börjar
bli lite för liten och insatser görs för att försöka hitta ett större ställe tills nästa
år.

Min man jobbar som
Copywriter inom
reklambranshen och när han
i somras fick ett erbjudande
om ett jobb i Atlanta,
tvekade jag inte en sekund
att följa med. Jag sa upp mig
från mitt jobb som
Administrativ Enhetschef på
socialförvaltningen i Haninge
kommun och flyttade med.

Jag tycker om att träna,
pyssla i trädgården och gå
långa promenader med Soja.
Några gånger i veckan
hjälper jag även till som
volontär på Chastain Horse
Park.
Lynn Case

Ett stort tack vill vi i julmarknadskommittéen säga till alla volontärer som på ett
eller annat sätt hjälpt till att göra julmarknaden lyckad! Samtidigt vill vi påminna
om att vi kommer att hålla ett uppföljningsmöte den 13 januari hos Anna Wallen,
där vi diskuterar hur vi kan göra den ännu bättre nästa år. Alla volontärer är
välkomna! Mat och dryck kommer att serveras.

Jag heter Lynn Case och är
39 år. Jag är född i Kanada,
men min mor är svensk och
jag tillbringade somrarna och
gick i skolan i Helsingborg
under många år. Jag flyttade
nyligen till Savannah, GA
från Anchorage, AK.
Jag arbetar inom finans och
har rest en hel del, men det
känns alltid som hemma när
jag möter andra svenskar.
Före min tid i Anchorage, AK
tillbringade jag fem år i New
York-området (Greenwich,
CT). Jag har också bott och
arbetat i Dublin, Irland och
Boston, MA. Jag älskar
vädret här i Savannah och
tror att jag förmodligen
kommer att stanna här ett
tag. Att kunna vara ute på
vattnet varje helg är
fantastiskt.

Nyheter från
SWEA Atlantas
webbredaktör

Ett speciellt tack till eldsjälarna Stella, Thereze, Susanne och Linda.
Text Malin Norgren
Foto: Helena Linton Eriksson

Regionmöte i Philadelphia 19 - 21 oktober
I oktober åkte jag, Susanne Howard och Thereze Almström till OAME mötet i
Philadelphia. Vi utgick från Double Tree hotel i downtown Philadelphia. Det var en
härlig helg med massa jobb och roliga aktiviteter som SWEA Philadelphia hade
anordnat.

Nytt webbhotell: SWEA
Internationals webbredaktion
håller på att utvärdera olika
webbhotell för att ersätta
Tankbar som vi för
nävarande använder. Det
kommer att tas fram tre
alternativ som varierar i
tillgängliga servicemöjligheter
och pris. Vi kommer meddela
när vi vet vad det nya blir
och hur det kommer att
påverka oss som avdelning.
Meddela mig om ni har
förslag på hur ni tycker vi
kan utöka vad som finns
tillgängligt på hemsidan. Är
det något som saknas?
Jessica Sköld
SWEA Atlanta webbredaktör /
SWEA International rådgivare

SWEA
International
informerar
Nomineringarna till
2013-års stipendier
Sista datum för Agneta och
Gunnar Nilssons Stipendium
för studier av interkulturella
relationer var den 15
december och för Stipendiet
för forskning i svenska
språket, litteraturen och
samhället ska
nomineringarna vara inne
den 4 januari. Vad beträffar
Sigrid Paskells stipendium i
scenkonsterna 2013 (som i
år utdelas i dans) ska
nomineringarna vara inne
senast den 10 januari. Årets
Svenska Kvinna ska också
utses och till den
utmärkelsen behöver vi ha
kandidaterna senast den 20
januari.

På fredag kväll hade dom en mingelkväll på hotellet där vi fick chansen att gå
runt och träffa de andra 65 Sweor från regionen och att sälja vår SWEA produkt
och köpa andras produkter. På lördagen var det möte hela morgonen och
eftermiddagen. Information om det kommer här nedan. På kvällen bjöds det på
festmiddag på American Swedish Historical Museum. Margareta Taleman, OAME
region ordförande, tog oss på en tour av museumet och dess historia. Efter det
gick vi alla ner i källaren och njöt av god mat och dryck, uppträdande från SWEA
Philadelphias stipendiat Emily Tepe Samson, som sjöng klassisk skandinavisk
musik och det avlutades med regionlotteriet. Tredje pris i lotteriet gick till
Atlantas Mia Bergman som vann en vas från Kosta Boda. Fjärde pris gick till
mig, och jag tog hem en pläd från Duxiana. Vi var alla trötta och nöjda när vi
kom tillbaka till hotellet på senkvällen.

Källa: SWEA International

Utflykter under
regionmötet
New Sweden, Delaware
En av de guidade turerna
gick till New Sweden i
Delaware. Sveriges koloni i
Nordamerika firar 375-års
jubileum där i maj 2013.
Thereze Almström har skrivit
en detaljerad reseskildring
för er som vill veta mera om
denna intressanta plats.
SWEA Philadelphias redaktör
Jitka Terhaerdt har gjort ett
bildspel med foton tagna av
Ulla-Britt Apell och Jitka
Terhaerdt som sammanfattar
mötet.

Kulturhörnan

Bokklubben
Bokklubben träffas följande
datum under våren:
Jan 14
Mars 11
Maj 13
En Spricka I Kristallen av
författaren Cecilia von
Krusenstjerna kommer att
diskuteras.

Frågor som diskuterades på mötet
Den stora frågan som alla SWEA avdelningar i världen frågar sig idag är hur vi
kan medlemsvärva och hur vi får ut information till våra medlemmar. SWEA
Boston har gjort en liten pocket boklet med information om SWEA och Boston.
Vår plan i Atlanta är att göra en liknande med vår information, som vi kan ha
med oss i handväskan och dela ut när vi träffar svenskar runt om i stan. Det är
också viktigt att vi öppnar länken som kommer med vårt eget nyhetsbrev och
SWEA nytt, för att öka trafiken till websiten och klicka "like" på SWEA Atlanta
facebook. Man kan även klicka "like" på andra SWEA avdelningars facebooksidor.
Ett förslag som kom upp var SWEA Milano, som är duktiga på att sprida
information om SWEA International.
Under mötet frågade Thereze Almström om hur det fungerar med SWEA
stipendium och donation ifall du själv är en SWEA. SWEA stipendium är inte tänkt
för svenskar eftersom SWEA är en non profit organisation. Det är till för att ge en
icke-svensk som studerar för att sprida svensk kultur. Man kan inte heller ge ett
SWEA stipendium till en fd SWEA medlem eller ett barn till en SWEA medlem. En
donation hanterar man annorlunda. Det är tillåtet att ge en monetär donation till
ett projekt som en SWEA medlem är involverad i. Ett projekt som SWEA kan ge
en donation till måste naturligtvis vara ett som sprider svensk kultur utanför
Sveriges gränser och som är "cost competitive" eller "skill competitive". Det är
bra att få in andra anbud för att försäkra sig om detta.
Gästtalaren på regionmötet var Christina Lampe-Önnerud från SWEA Boston.
Christina var vald till Årets Svenska Kvinna 2011. Hon delade med sig av sina
erfarenheter som en framgångsrik kvinnlig företagare. Christina är en svensk
forskare, doktor i organisk kemi, batteriuppfinnare, entreprenör och
sommarpratare 2012. Som en ledare i "safer och cost effective" batterier för
laptops, PDAs, mobiler och annat, grundade hon batteriföretaget Boston Power i
2005. Förutom att vara en entreprenör är Christina även en cellist och master of
jazz dance. Idag har hon lämnat sin ledarpost på Boston Power och gjorde på
regionmötet i Philadelphia sitt sista tal på ett tag. Men hon slutade med att hon
har lämnat in ett nytt patent på en hemlig produkt så vi har nog inte hört det
sista från Christina Lampe-Önnerud.

Varmt tack till SWEA Philadelphia för en lyckad helg.

Svenska nyheter
Kunglig bröllopsyra
till sommaren
Prinsessan Madeleine och
Chris O'Neill meddelade om
deras förlovning den 25
oktober 2012. Den vackra
förlovningsringen med den
fyrkantiga diamanten på 4
karat är värd uppåt en
miljon kronor, hävdar
gemmologen. De kommer att
gifta sig med varandra den 8
juni 2013 i Slottskyrkan i
Stockholm.

Text och foto: Anna Lundblad
SWEA Atlanta ordförande

Recept: Potkäs
I Sverige pratas det just nu om att vi kastar alldeles för mycket mat. Ca 25 % av
all mat som produceras går i soporna. Med andra ord funderas det mycket på hur
man tar vara på rester. Mat som tas till vara behöver inte vara tråkig. Tvärtom,
den kan vara avancerad och spännande. Husmödrar förr hade många olika knep.
Tänk bara på kroketter, vol-au-vent med en god stuvning eller en helt vanlig
pytt-i-panna. För det mesta kan överblivna godsaker t ex stekt kött, kokt fisk
eller goda skaldjur med en läcker sås komma till användning. Så den här gången
tänkte jag bidra med ett restrecept.
Själv har jag då och då små överblivna ostkanter eller en bit grönmögelost i
kylen. En ostkant som är för liten för att sätta fram men för stor för att kasta.
Förslagsvis kan man då göra en så kallad potkes av den. Knepet är känt redan
från 1600-talet och ordet härstammar från tyskans pot som betyder kruka och
kes som betyder ost. Försvenskat finns stavningen Potkäs i våra gamla
vaxduksböcker.
Ingredienser
300 g riven ost, gärna stark och av flera sorter
100 g smör
1-2 msk konjak eller brännvin
salt
ev kummin

Källa: Jenny Alexandersson,
hovreporter på Aftonbladet

Nobelpriset 2012
Att bli Nobelpristagare är det
största inom fysik, kemi,
ekonomi, fred och litteratur.
Det var den svenska
entreprenörer och
dynamituppfinnaren, Alfred
Nobel, som år 1895
instiftade Nobelpriset. Priset
har delats ut sedan 1901.

Foto: Kinna Jonsson
Blanda ost och smör väl. Tillsätt spriten och rör potkäsen smidig. Smaka av och
krydda om ni så tycker med salt eller kummin. Den skall ha stark och fyllig
smak.

Kinna Jonsson, författare till kokboken
I mormors skafferi, fem generationers konservering dryck & dessert
Årets nobelpristagare är
följande:

Kinna bloggar på http://kinnasblogg.blogspot.com
Läs mer om böckerna på Klefstad förlag

* Fysik: Serge Haroche och
David J. Wineland
* Kemi: Robert J. Lefkowitz
och Brian K. Kobilka
* Fysiologi eller medicin:
John B. Gurdon och Shinya
Yamanaka
*Litteratur: Mo Yan
* Ekonomisk vetenskap:
Alvin E. Roth och Lloyd S.
Shapley
Nobelpriset delas ut den 10
december varje år.

Källa:
www.nobelprize.org
www.nobelpristagare.se
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