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God Jul och Gott Nytt År till er alla. Under de senaste månaderna har vi hunnit
med att ha knytis, gjort smycken, tittat på film, bakat kakor och mycket mer. Jag
vill passa på att tacka programgruppen som har jobbat hårt under året för att
underhålla oss alla.
Det börjar närma sig årets slut vilket betyder att vi har styrelsemedlemmar som
avgår och vi letar efter ny förstärkning inför 2011. Så kom igen – vi behöver er –
det är alltid lika trevligt att umgås på våra möten och det tar inte alls upp
mycket tid. Vi letar medlemmar till ordförande, vice ordförande,
medlemsansvarig, programgruppen och julmarknadsgruppen. Skicka mig ett email
och meddela att ni vill vara med.
Sist men inte minst ”Julmarknaden” – tack till er alla som ställde upp!
Julmarknaden har blivit mitt favoritprogram över åren. Alla Sweor i olika åldrar
som jobbar ihop och har roligt tillsammans, det känns härligt att vara del av
något så fint! Tack till julmarknadsgruppen som har jobbat väldigt hårt – vi
uppskattar allt ni gör!!
Glöm inte att titta på vår hemsida – vår webmoster uppdaterar och lägger till
nya saker hela tiden.

Programmakarna:
Malin Norgren
Ida Pond
Katarina Racicot
Marie Warren
Annons/PR Ansvarig:
Caroline Donohue
Redaktör:
Helena Linton Eriksson

Vi ses igen 2011!
Camilla McKinney
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Anna Wallen

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

Vårens Program
Alla aktiviteter är
preliminära.
Januari
12 - Filmkväll: Snabba Cash
30 Årsmöte
Februari
10 - Vinprovning med
vinkännare
22 - Semlor

I femton år har Anna Wallen varit en trogen SWEA medlem. Den
utåtriktade Anna, fd PR ansvarig, är numera sekreterare i SWEAs styrelse.
Hon är full av energi och kreativa ideer, ställer gärna upp för andra och
gillar att ha ordning och reda.
Anna är född och uppvuxen i Solna utanför Stockholm. Under sin tioåriga karriär
inom Ericsson som marknads-och projektledarassistent, träffade hon sin make
Mats och flyttade 1995 till USA. De bodde först i Dallas, Texas men hamnade
senare i San Francisco Bay området där de stormtrivdes i sex år. Sonen Marcus
föddes där och är numera 6 år gammal.
Anna tycker om att läsa men är framför allt intresserad av barnens läsförmåga
vilket bidragit till hennes engagemang inom olika “Children's Literacy Programs”,
en organisation som hjälper barn med framförallt dålig läsförståelse eller
ungdomar som behöver lära sig att läsa kritiskt. “Att kunna läsa är ju grunden till
alla studier, så att ge min tid till att hjälpa barn som kanske inte får så mycket
stöd hemma är viktigt för mig. Det amerikanska samhället bygger ju på att dess
medborgare "give back" i någon form. Detta är mitt sätt att ge tillbaka till
samhället,” förklarar Anna.

Mars
10 - "Ghosts of Marietta"
Walking Ghost Tour
23 - Bio och Mat
April
3 - Brännboll med familjen
18 - Påskpyssel
Maj
Räkfrossa
Juni
6e juni firande
För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Foto taget av Helena Linton Eriksson
Andra intressen är antropologi och konsthistoria vilket Anna studerat på sin fritid.
Skidåkning, resor och att umgås med familj och vänner är andra roliga aktiviteter
på hennes lista.
Sofia Livorsi har fått en
dotter!

“SWEA har alltid varit en samlingspunkt för svenska kvinnor i de städer jag har
bott i och jag har alltid fått massa bra tips och råd av snälla SWEOR”, säger
Anna. Hon var medlem både i Texas och San Francisco, men har inte varit aktiv i
styrelsen förrän hon flyttade till Atlanta för fyra år sedan. “Jag tyckte alla Atlanta
SWEOR var så välkomnande och hjälpsamma, så jag vågade mig på en
styrelsepost ganska direkt när jag flyttade hit.”
Anna trivs bra i USA, även om tanken att flytta hem närmare familjen har
kommit upp. “Vi har precis börjat processen med att söka amerikanskt
medborgarskap så Sverige får nog vänta ett tag till...” - Tur för oss i SWEA
Atlanta!

Caroline Margaret Livorsi

Helena Linton Eriksson
Redaktör

27e november 2010
2.7 kg och 50.8 cm
Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

SWEA
International
informerar
Region/Världs-och
Årsmöte
Den 15 januari är sista
anmälningsdag till SWEAs
Region/Världs-och Årsmöte i
Kuala Lumpur den 16-20
mars 2011. Ett fantastiskt
program väntar. Väl mött
där!
Jessica Sköld ny
webbredaktör
Jessica Sköld tar över
ansvaret för webben och
efterträder webbredaktör Li
Thornton. Jessica hälsas
varmt välkommen!
Förslag på kandidater
Nu är det hög tid att lämna
in förslag på kandidater för
Årets Svenska Kvinna 2011
samt förslag på stipendiat till
Sigrid Paskells Stipendium i
Scenkonsterna.

Filmen Patrik 1,5

SWEAs Julkalender
SWEA Atlantas Julkalender "Nu är advent här och snart också julen. För att göra
det lite festligt har vi i år en julkalender både på SWEA Atlantas hemsida , samt
en på SWEA Interntionals hemsida. Besök oss på SWEA Atlantas hemsida varje
dag fram till jul för en ny lucka att öppna. Där kan finnas recept, bra ideer eller
roliga evenemang runt Atlanta. SWEA International har julstängt mellan 18
december och 9 januari, och då kommer inte heller Atlantas hemsida att
uppdateras. Om ni har andra bra förslag på roliga saker man kan använda
hemsidan till, var vänlig mejla mig på swea.jessica (at) gmail.com.
God Jul och Gott Nytt År!
Jessica Sköld
SWEA International webbredaktör
SWEA Atlanta webbredaktör

Viktig information om SWEAs nya
Medlemsregister
Alla ni som är medlemmar bör nu ha fått information om det nya
medlemsregistret samt en privat inloggningskod. Man kan alltså gå in i
medlemsregistret och t.ex. söka efter någon här i Atlanta, eller i en annan stad
eller annat land.
Så småningom kommer alla att kunna gå in och uppdatera sin egen information,
men tills vidare ber vi er kontakta Eva Zell eller sweaatlanta@gmail.com om
något behöver ändras.
Det finns en så kallad ”superuser” som kan hjälpa till och svara på frågor. Hon
heter Ann-Sofie Allen i Genoa, Nevada, emailadress: superuserusa@swea.org.
Man kan också kontakta Helena Litwak på SWEAs kansliet i San Diego;
office@swea.org.
Eva Zell
Medlemsansvarig
SWEA Atlanta

SWEAs Julmiddag hos Christine
Till årets julmiddag var vi inbjudna till Christine Robinson i Norcross. Vädrets
makter gjorde att många utav middagsgästerna hade svårt att köra dit. Underkylt
regn medförde is och halka och gjorde att vägunderlaget var ovisst.

Den 18 november träffades
vi hos Tricia Dittlau i hennes
fräscha hem för att titta på
svensk film. Vi hade en
trevlig pratstund med vin och
tilltugg innan filmvisningen
började. Kvällens film var
”Patrik 1,5”, en svensk
dramakomedi från 2008
regisserad av Ella Lemhagen.

Väl på plats i Christines vackert julpyntade hem, fanns ett traditionellt svenskt
julbord med alla sorters godheter; sill, köttbullar, rödbetssallad, Janssons
frestelse, kex och ost, men framförallt svensk julskinka som vi mumsade på. Den
var importerad från Chicago. Det serverades också kaffe med svenska kakor. Jag
måste säga att kvällens höjdpunkt var den hembakade saffranskransen som var
fantastiskt god!
Vi hade också den sedvanliga lottdragning denna kväll. Det lottades ut fina
svenska prydnadssaker, men också många glöggflaskor och svenska limpor.
Några SWEOR hade mer tur i lottdragningen än andra och vann flera gånger.
Tack till kvällens värdinna, Christine Robinson, som öppnade upp sitt hem och
gjort allting så fint för att göra kvällen speciell för oss SWEOR.
Mia Peters

Filmen handlar om Göran
(Torkel Petersson) och Sven
(Gustav Skarsgård), ett
lyckligt homosexuellt par
som just har blivit godkända
adoptivföräldrar.
Istället för den gullige lille
1,5-åring de hade lovats får
de tampas med en vrång 15åring med ett kriminellt
förflutet och ett ordförråd
begränsat till "jävla pedofil".
Missen var ett kommatecknet
som hade hamnat fel.
Allt slutar dock väl och alla
vi i ”publiken” tyckte det var
en gullig ”feel good” film!

Foto taget av Ulrika Johansson

En svensk julmarknad!
För andra året i rad anordnades SWEAs julmarknad i fantastiska Trolley
Barn i Inman Park. Så många som 650 vuxna och barn besökte årets
julmarknad och den svenska julstämningen förhöjdes ytterligare av att det
snöade dagen till ära!

Ett stort tack till vår
värdinna Tricia för en trevlig
kväll!
Agneta Mimms

Walk to Cure
Diabetes
En nyhet på julmarknaden i år var att alla som ville kunde bli fotograferade
tillsammans med en svensk lucia! Det blev en uppskattad nyhet!

Lördagen den 16:e oktober
var SWEA med på en av
Georgias största evenemang
för välgörenhet, Walk to
Cure Diabetes, som förra
året hade mer än 10 000
deltagare och fick in $2.1
million.
Vi samlades i Centennial
Park där det var
uppträdande på scenen,
barnens hörna, och en
massa tält uppställda för alla
deltagare. Vi promenerade 5
km på gatorna genom stan
där det myllrade av folk.
Tack till Ida Pond som
arrangerade – jättekul med
en Charity Event för hela
familjen.
Camilla McKinney

Helena och Malin, på bilden till vänster, ansvarade för fotograferingen av
luciabilderna. Nu var det även dags för fotograferna att synas på bild. Olika lucior
avlöste varandra under dagen. På bilden till vänster figurerar lucian Ellen Holm
medan Wilma Hedberg syns på bilden till höger. Lucian Molly Wärendh var också
modell.
Svenska skolan hade ordnat julpyssel för alla som var pysselsugna och ville man
vinna svenskt godis kunde man köpa en lott i svenska skolans lotteri! Den
populära fiskdammen var såklart också på plats.

Svenska skolans
julpyssel
Svenska skolan i Atlanta
förfogade över
bottenvåningen på Trolley
Barn. Där bedrevs allt mellan
traditionellt julpyssel,
luciatåg och dans runt
granen för alla barn och
vuxna som ville vara med!

Therese ansvarade för
svenska skolans julpyssel
Förberedelserna gjordes
redan veckan innan av
föräldrarna på svenska
skolan. Julpysslet bestod
bland annat av flätad
hjärtkorg, julkort och
smällkaramell!

Svenska skolans luciatåg
Många av besökarna var både hungriga och fikasugna, så i caféet var det full fart
hela dagen, mest populärt var laxmackor och lussebullar!

Helena Linton Eriksson

Kakbyte
Den 22 november samlades
ett gäng klämkäcka SWEOr
hemma hos Susanne Howard
för att smaka och byta
kakor. Vi samlades runt ett
färgglatt och sockersött
kakbord. Det var
saffranskakor, nötrutor,
drömmar med polkagris,
M&M kakor, julgranskakor
m.m.

Annika, Lisbeth, Anna, Ulrika och Linda i caféet. De serverade goda mackor och
en härlig efterrättstallrik.
Och var man shoppingsugen så fanns en stor variation bland utbudet;
träleksaker, böcker, tvålar, keramikänglar, svenska limpor, julblommor,
hemmagjorda tomtar, juldukar och en massa annat!!! Men det blir ingen svensk
julmarknad utan lucia, i år kom två luciatåg med tända ljus och vacker sång!

Innan vi högg in på det söta
började vi kvällen med lite
vin och ost medan
diskussioner gick runt
Thanksgiving planer,
julmarknadsbestyr, lucia
firande och julbord.
Sen var det dags att smaka
av och rösta på kvällens
godaste och kvällens finaste
kaka. Godaste kaka vann
Mina med sin saffransbiscotti,
medan Ida vann för kvällens
finaste kaka med sin
drömkaka toppad med rosa
glasyr och polkagriskross.

Efter en mycket trevlig kväll
bar det iväg hemåt, med
massor av olika kakor att
bjuda på till Thanksgiving!

Luciatåget poserar med lucian Ellen Holm
Den svenska julmarknaden går inte att genomföra utan hjälp ifrån alla fantastiska
Sweor och Swennar. Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Malin Norgren
Programgruppen

Smyckeskväll
Den 4e november samlades
ett gäng kreativa SWEOr
hemma hos Eva Zell för att
ägna sig åt "beading". Som
inspiration hade Malin
Norgren och Eva lagt fram
sina egna fina alster.

När jag tittade på utbudet av
alla olika pärlor som fanns
att välja mellan insåg jag
snabbt att det här inte skulle
bli lätt! Men efter ett glas vin
och lite ost och kex kom vi
alla igång. För mig var det
första gången, och det
visade sig inte alls vara så
svårt som jag trodde förutom att välja pärlor och
design såklart!

Här är några av SWEORna som hjälpte till på julmarknaden. Efter en lång och
framgångsrik julmarknad, var det nu dags att åka hem.
God Jul och Gott Nytt År!
Ulrika Johansson
Julbazaarkommitté

Atlantas Lucia kom med julstämning
Armband med tillhörande
örhängen av Susanne
Howard

Atlantas Lucia gick i år den 10 december under ny regi och på nytt ställe,
Winters Chapel United Methodist Church. Mia Peters hade med bravur tagit sig an
kören som sjöng stämningsfullt och vackert. Även småtärnorna och
pepparkaksgubbarna gjorde ett suveränt jobb och charmade hela publiken. En
skojfrisk tomte dök också upp, han lockade till många skratt och Lucia som i år
var Ellen Holm, dotter till Lisbeth Holm, fick nog koncentrera sig lite extra när
han dansade runt. Stort tack till Mia Peters som tog på sig att föra vidare
traditionen med Atlantas Lucia och även dam-, herr-och barnkören för deras ljuva
stämmor! Visst känner man att julen nu är här när vi har fått se och höra Lucia!
Annika Knocke

Vackert halsband tillverkat
av Monica Eklund
Malin och Eva var duktiga på
att hjälpa oss som inte var
så vana. Tack igen för att vi
fick komma hem till dig, Eva,
och tack Malin för all hjälp!

Foto taget av Ulrika Johansson

Regionmöte i NY

Eva sitter koncentrerat och
gör smycken
Susanne Howard

I början av oktober åkte jag och Camilla McKinney till New York City för att
deltaga i OAME's regionmöte. Vi åkte mycket tidigt på fredagsmorgonen för att
försöka hinna med så mycket som möjligt utav det som SWEA New York hade
arrangerat. På fredagen hann vi med ett besök på FNs högkvarter i NY där vi
bjöds på lunchbuffé i delegaternas matsal. På kvällen var det mingel på
Scandinavian House med mycket trevlig stämning bland alla SWEOR.

Kulturhörnan
Bokklubben

Ordf. Camilla McKinney och vice ordf. Wicky Peters på FNs högkvarter i NY

Större delen av lördagen spenderades till regionmötet, lett av vår regions nya
ordförande, Margaretha Talerman. Alla avdelningarna i vår region var
representerade och vi fick höra rapporter från varje avdelning. En stor del av
mötet handlade om SWEAs nya medlemsregister, ComMed. Information har gått
ut via email till alla medlemmar, men har du fortfarande frågor är det lättast att
kontakta Atlantas medlemsansvariga Eva Zell.
Författare till den prisbelönta
romanen, "Kalla det vad fan
du vill"
Marjaneh Bakhthiari har nu
kommit ut med en roligare
bok som heter "Kan Du Säga
Schibbolet?". Den handlar
om en iransk familj som bor
i Sverige, vars tonårsdöttrar
åker till Iran för att hälsa på
sina släktingar. Nästa möte
är i januari.

På kvällen fick vi njuta av den fantastiska utsiken över Manhattan under en
kryssning med festbuffé. SWEA lotteriet hann vi även med, där Atlantas Elisabeth
Bergoo vann två Skulltuna ljusstakar - grattis!
SWEA New Yorks stipendiat stod för underhållningen och sjöng Bellmanvisor, som
hon studerat i Sverige och dessutom lärt sig på svenska. Att ge stipendium är en
viktig del av vår organisation och SWEA Atlanta behöver Er hjälp med att hitta
kandidater och även sprida information om att vi har stipendier att ge. Vänligen
hör av Er till någon i styrelsen om ni har förslag på kandidater.
Det var mycket trevligt att träffa alla härliga SWEOR från olika delar av vår
region och man förstår att SWEA verkligen är en stor organisation med
fantastiska svenska kvinnor bosatta över hela världen!
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Kontakta Sofia Livorsi,
initiativtagare till bokklubben,
för mer information.

Svenska nyheter
Wicky Peters
Vice ordförande

Knytkalas i italiensk stil

Årets nobelpristagare är
följande:

Vilken fantastisk start på hösten! 22 ungdomar i alla åldrar samlades hemma hos
Malin Norgren den 6 oktober för att smaska på italienska läckerheter. Alla bidrog
till buffébordet som var ett överflöd av förträffliga mästerverk.

* Fysik: Andre Geim och
Konstantin Novoselov
* Kemi: Richard F. Heck, Eiichi Negishi och Akira Suzuki
* Fysiologi eller Medicin:
Robert G. Edwards
* Litteratur: Mario Vargas
Llosa
* Fredsarbete: Liu Xiaobo
* Ekonomisk vetenskap:
Peter A. Diamond, Dale T.
Mortensen and Christopher A
Pissarides
Nobelstiftelsen delar ut sina
utmärkelser varje år 10e
december.
Källa: Nobelstiftelsens
officiella webbplats

Recept: Paprika
med basilika och
ansjovis
Varma grönsaker tycker jag
hör till årstiden. Den här lilla
förrätten är dessutom lite
extra hälsosam då den är
fettsnål. Fettet den innehåller
är nyttigt fleromättat fett
både från olivolja och fisk.
Grönsaksportionen är rejäl
men man blir inte tungt mätt
utan får en lagom mättnad
som ger plats både för
varmrätt och en dessert för
den sötsugne.

Foto taget av Helena Linton Eriksson
Camilla öppnade kvällen med ett välkomsttal och en skål. Sen försökte vi alla
bäst vi kunde att få plats med så mycket som möjligt på tallrikarna. Olika
exempel på italienska läckerheter var - prosciutto con melone, antipasto,
bruschetta, torta di mele, italiensk ost, pasta med vitlöksräkor, artichoke-fetaspinach stuffed shells with marinara sauce, lasagne, pesto pizza squares,
äppelkaka med pinjenötter och tomat sallad.
Kvällen avslutade vi så klart med Tiramisu och kaffe. Mätta och belåtna och med
humöret i topp lunkade SWEOrna hemåt i natten, med stora förväntningar på
hösten och julmarknaden.
Malin Norgren

Ingredienser:
4 paprikor
4 hela tomater
1 burk ansjovis
basilika blad
olivolja
Skär toppen av paprikorna.
Avlägsna kärnhuset. Ställ på
en långpanna eller i ugnsfast
form. Skålla och skala
tomaterna. Lägg en tomat i
varje paprika. Fördela
ansjovis i varje paprika. Häll
över en skvätt olivolja i varje
paprika. Ta ett tag med
pepparkvarnen över. Ställ in
i ugnen på ca 225°C tills
paprikorna blivit mjuka och
fått färg, ca 20-25 minuter.
Servera varma med
basilikablad strödda över.
Kinna Jonsson, författare till
kokboken
I mormors skafferi, fem
generationers konservering
dryck & dessert
Klefstad förlag
http://kinnasblogg.
blogspot.com
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