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Såhär i det nya året så vill vi hälsa er nya
medlemmar varmt välkomna till SWEA och
välkommen tillbaks till alla er andra.
För er som inte vet
eller som behöver en
liten påminnelse så
har SWEA Atlanta
funnits sedan 1996.
Det var några glada
svenska tjejer som
under Olympiska
spelen 1995 kom på
tanken med att
starta en SWEA
avdelning i Atlanta
och drog igång det
hela. Det gick riktigt
bra och förra året så
firade vi 15 års
jubileum med en
rejäl fest där de
Sweor som grundade
Atlanta avdelningen
delade med sig av sina minnen och erfarenheter. Syftet med
att vara en Swea var och är fortfarande att skapa
sammanhållning svenska kvinnor emellan, att bibehålla och
fira svenska traditioner och såklart att sprida svensk kultur
till så många vi någonsin kan. SWEA hjälper utflyttande
svenskar att inte förlora greppet om svenska traditioner och i
mångas fall hitta nya vänner. Idag finns det ca 7500 Sweor
världen över i 73 avdelningar och 33 länder. SWEA är en
nonprofit organisation som ger ut stipendier för ca 2 miljoner
kr varje år.
-Anna Lundblad

KALENDER
April

Ny Redaktör
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Det har gått ganska många år sedan jag för första gången
kom i kontakt med SWEOR. Jag bodde då “hemma” i Sverige
och som museipedagog på Världskulturmuseet i Göteborg, fick
vi ibland göra visningar i våra olika utställningar. Jag minns
gruppen av spralliga damer i alla åldrar med stor värme i
hjärtat. Samtliga damer var numera hemmahörandes i Sverige
men alla hade under långa, eller korta, tider i sina liv, bott
på olika platser utomlands. Därför var det inget konstigt för
mig att två veckor efter jag landat i Atlanta, ta kontakt med
SWEA Atlanta och bjuda in mig och min make på årets
kräftskiva.

14 Lunch kl. 12 på IKEA
18 Happy Hour i Roswell
28 Brännboll och
familjepicknick i Agneta Mimms
trädgård
1 visning av Apple Pop Up
Museum kl. 18
18 Räkfrossa hos Elisabeth
Bergöö

Juni

6 Sveriges nationaldagsfirande
på Sveriges konsulat

FÖDSLAR

Föredetta styrelsemedlem
Malin Nordin Juvenius har
fått en dotter: Julia

Det är nu två år sedan och jag har varit aktiv styrelsemedlem
sedan dess. När Helena Linton Eriksson frågade mig om jag
ville ta över rodret för nyhetsbrevet blev jag förstås både
smickrad och lite räddhågsen. Att ta över en så uppskattad
del av SWEA är förstås stort, läskigt och spännande - allt i en
salig blandning. Jag har funderade mycket på vad som är
viktigt för mig som utlandssvenska just nu. Vad jag vill att
SWEA och
SWEAS nyhetsbrev ska vara
för mig och andra kvinnor.
Idag, i en värld av konstant
tillgång av information i
alla former kan det vara
svårt att stå ut och fylla
ett tomrum. Jag hoppas att
vi kan fortsätta att på
bästa sätt göra innehållet i
nyhetsbrevet så intressant
och lockande som det bara
går.

ÅRETS SVENSK
I december utsågs Jonas
Gardell av tidskriften FOKUS
till Årets Svensk.
Utmärkelsen har pågått i
Sverige sedan 1984 och
avser att uppmärksamma
den person som fått en
central plats och viktig
uppmärksamhet i Svensk
media. Utmärkelsen har
tidigare gått till bland annat
Robyn, Anna Lindh och
Carolina Klüft.
Gardell belönas framförallt
med utmärkelsen för hans
prisbelönta roman och senare
även tv-serie, Torka aldrig
tårar utan handskar, som på
ett oerhört starkt sätt
beskriver HIV och Aids under
1980-talets Sverige.

- Thereze Almström

Semlor, semlor, semlor
Det krävs att en händelse sker tre gånger för att man skall
kunna kalla det tradition. I år blev det tradition att fira en av
de absolut viktigaste högtiderna i Sverige - fettisdagen hemma hos Jill Olander. Okej nu räknas kanske inte fettisdagen
officiellt till en högtidsdag men det borde det göra. Dessutom
var det inte heller på själva fettisdagen - vi var lite sena för
det men vad spelar väl det för roll? Sällan blir man så glad och
lycklig som när man får äta en alldeles ljuvlig fastlagsbulle!
Speciellt så goda som dessa! Ett stort tack till Stella Wickström
som axlar manteln som SWEAs mästarbakerska med bravur igen!

Juryns motivering löd: ”Jonas
Gardell har lika effektivt som
smärtsamt påmint oss om att
människovärdet aldrig är en
självklarhet utan ständigt
måste försvaras”.
-Thereze Almström

NYA MEDLEMMAR
Jag heter Bethany
Hörnfeldt och är 22 år
gammal.
Och ja, receptet måste vi ju förstås ha. Själv tycker jag att vi kan
införa semmeldagar lite oftare!

Jag föddes i Florida men
växte upp i bland annat
Östersund och
Stockholmsområdet. Jag
flyttade tillbaka till USA i
2004 med mina föräldrar
och mina två småsyskon
och har sedan dess bott i
olika städer i Georgia. Just
nu studerar jag på Georgia
State University och väntar
på att komma in på en
sjuksköterskeutbildning.
Jag flyttade nyligen till
Atlanta från Suwanee för
att bo närmare skolan och
ser fram emot att bli klar
med mina grundämnen i
april. Mest av allt älskar
jag att resa, göra musik
och videos, och att umgås
med familj och vänner.

Agnetha Belue är ny
medlem sedan i år men
hon är absolut inte ny i
Atlanta. Här, i Woodstock,
har Agnetha bott i 40 år. De
40 åren till trots går det inte
att ta miste på varifrån
Agnetha härstammar.
Göteborgskan slår härligt nog
ibland igenom. Agnetha har
idag två vuxna söner och tre
små barnbarn.

SWEA firar
Internationella
Kvinnodagen
Ett glatt gäng SWEOR firade
Internationella Kvinnodagen
fredagen den 8 mars hemma
hos Agneta Mimms. Thereze
Almström höll ett intressant
föredrag om hur kvinnor och
män gestaltas i media.
Männen står för makten och
kvinnorna för sexobjekten.
Detta visade Thereze väldigt
illustrativt genom korta
filmsnuttar, reklam och
tidningar. Skrämmande hur
barn i tidig ålder redan
exponeras till vad som är
typiska kvinnoideal som
städar, styker och lagar mat.
Filmen vi såg, "Sommaren
med Göran", är en romantisk
komedi från 2009 med
långfilmsdebuterande Peter
Magnusson som även spelade
huvudrollen som Göran. Han
blir lämnad av sin flickvän
som inte var den första i
raden av misslyckade
förhållanden. Men den stora
kärleken får han till slut,
även om resan dit inte var
helt spikrak, då han bland
annat gör bort sig på en våt
midsommarfest i skärgården
i kombination med alla
problemen på jobbet som
hopar sig. Andra bra
skådespelare var David
Hellenius, Mirja Turestedt
och Alexandra Rapaport.

Stellas fastlagsbullar
Ingredienser:

25 gram jäst (1 påse torrjäst som ska blandas i mjöl t.ex.
Fleichmann’s Rapid Rise)
50 gram smör (osaltat)
2 dl mjölk
0,5 dl socker
7 dl vetemjöl (All purpose)
1 ägg
1 krm salt
1 tsk bakpulver
1/2 tsk mald kardemumma (valfritt)
Till penslingen: 1 ägg
Fyllning till semlorna: 200 gram mandelmassa, 3 dl vispad
vispgrädde
Florsocker att pudra semlorna med

Tillagning:

Smält smör och tillsätt mjölk. Värm till fingervärme, 37
grader.
Tillsätt jästen och större delen av mjölet i en
matberedare.
Tillsätt degvätskan, lite åt gången och rör om.
Tillsätt socker, bakpulver, kardemumma (valfritt) och
ägg.
Arbeta vetebrödsdegen kraftigt tills den känns smidig.
Tillsätt saltet och ev. resten av mölet och rör om.
Låt degen jäsa övertäckt ca 30 minuter.
Sätt ugnen på 225 grader.
Ta upp degen på mjölat bakbord, dela på hälften och
sedan i förslagsvis 12 bitar och baka ut runda, släta
bullar.
Lägg vetebullarna på bakplåtspapper på plåtar.
Låt jäsa i 30 minuter.
Vispa ihop ägget i ett glas till att pensla med innan
bullarna ska in i ugnen.
Grädda vetebullarna i mitten av ugnen i 8 minuter tills de
fått fin färg och är genombakta.
Låt bullarna svalna på galler under en bakduk.
Passa också på att vispa grädden och ställ i kylen.
Riv mandelmassan i en bunke och blanda med lite av den
vispade grädden.
Skär ett lock i varje bulle.
Fyll bullarna med fyllningen av mandelmassa.
Klicka ut den vispade grädden på bullarna.
Lägg på locken och sikta florsocker över semlorna.

SWEA Atlanta Årsmöte
Den 27 januari var det dags för SWEA Atlantas årsmöte igen.
Denna gången höll vi hus i klubbhuset i Anna Lundblads
subdivision. 22 glada Sweor kom och njöt av bra sällskap, goda
pajer, frisk sallad och en underbar pinocchiotårta.
Innan maten öppnade ordförande Anna Lundblad mötet. Vi
godkände protokollet från året innan, gick igenom årsrapporten
för 2012, den ekonomiska rapporten, Jessica Sköld berättade
om SWEA International webben och SWEA Atlantas Facebook
sida. Sofie Ransheim gick över moster programet och hur vi ska
ta hand om nya medlemmar så dom känner sig välkomna.
Stella Wickstöm och Thereze Almström diskuterade
julmarknaden och vad som gick bra och vilka ändringar som
behövs göras inför 2013.
Styrelsen för 2013 röstades in. Anna Lundblad sitter kvar som
ordförande liksom Anna Wallen som vice ordförande, Susanne
Howard som kassör, Malin Norgren som sekreterare, Sofie
Ransheim som medlemsansvarig, Jessica Sköld som webmoster
och Camilla McKinney, Agneta Mimms och Linda Hanberg i
programgruppen. Thereze Almström och Cecilia Sortino tar över
som redaktörer och ansvariga för Nyhetsbladet. I
programgruppen valdes också Stella Wickstöm och Eva Zell in.
PR posten är fortfarande ledig. I vanligt ordning så tackade och
bugade vi sedan för våra avgående styrelsemedlemmar, Wicky
Peters, Helena Linton och Malin Nordin Jervelius, med SWEA
New Orleans handdukar. Dom har allihopa gjort ett fantastiskt
jobb för SWEA och vi är djupt tacksamma för deras insats.
Helena Linton kunde inte efter 6 år helt lämna SWEAs styrelse
och fortsätter som SWEAs fotograf.

SWEA Atlanta's Styrelse 2013

Annan diskussion var inför julmarknaden 2013, då vi behöver
byta lokal. Trolleybarn har blivit för dyrt, den saknar en scen
och har för få parkeringsplatser. Vi bestämde att försöka oss på
Dorthy Benson i Sandy Springs igen. Ny julmarknadsgrupp blev
tillsatt med Annika Knocke, Eva Zell, Thereze Almström, Berit
Hennington, Margareta Hampton, Lisbeth Boli, Camilla
McKinney och Anna Lundblad.

Tack Agneta för ett
välplanerat arrangemang
hemma hos dig i din sköna
biosalong. Jag kommer inte
att glömma denna kväll då
vi mumsade på världens
godaste kladdkaka, fick höra
världen bästa presentation
av Thereze i kombination
med att skratta ikapp över
världens roligaste film.

Klockan 12.50 var mötet över då var det dags att äta och dricka
gott. Vi i SWEA Atlanta tackar er alla för ett bra 2012 ser fram
emot ett riktigt bra 2013 SWEA år.

- Helena Linton Eriksson,
SWEAs fotograf

AFTER WORK
PÅ SAGE

Recept:

Våffeldag och Påsk! ladda ner recepten här

SWEA Happy Hour på
Sage i Dunwoody.

SWEorna Agneta Mimms,
Susanne Howard, Berit
Hennington och Stella
Wickström träffades för
drinkar och smårätter i en
trendig barmiljö på Sage.
Trevliga diskussioner om hur
vi hamnat i Atlanta med
många skratt och glädjen
över att träffa SWEor så
svenskan hålls vid liv.
Text: Stella Wickström

5e generationen
Wallenberg på
besök
SACC-Georgia anordnade
ett lunchseminarium den
20 februari 2013 då den
ödmjuke och karismatiske
styrelseordförande för
Investor AB, Jacob
Wallenberg, höll en
intressant presentation
som handlade om
“Sweden and the US in
the global economy,
challenges and
opportunities in the light
of the euro crisis”.
Hela SACCs styrelse med
ordförande Gary Bruce i
spetsen var närvarande i
gott sällskap av svenska
honorärkonsuln Jill
Olander. Sweorna Martina
Johansson och Helena
Linton Eriksson ville också
förkovra sig om
världsekonomin
tillsammans med de övriga
deltagarn i den fyllda
salen.

Frasvåfflor ska vara frasiga så oavsett om du använder en
färdig mix eller gör en egen smet ska du ta iskallt vatten.
Här ett recept med en röra på rökt lax, som en alternativ till
den söta våfflan. Varför inte servera som en förlängd frukost
med våfflor i påsk när det också är våffeltider? Servera både
salt och söta tillbehör och låt gästerna själva välja.

Oväntat besök i påsk

Visst är det trevligt med oväntat besök och lika trevligt är
det att kunna bjuda på något. Ett tips är att servera en
påsktårta eller som i det här fallet en påskbakelse. En rulltårta
går snabbt och är enkel att göra. Du kan använda rulltårtan som
2 tårtbottnar till tårta med någon god sylt som fyllning. Toppa
med grädde och persikor. Eller om du har en ihoprullad
rulltårta skär du tjockare bitar (som stubbar) lägger på en
större klick grädde och en persikohalva på varje bit. Et vòila
din a bakelser är klara. Enklare än så kan det inte bli.

Kinna Jonsson, är kokboksförfattare och har gett ut böckerna I
mormors berså (bakning) och I mormors skafferi (konservering)
på Klefstad förlag www.klefstadforlag.se. Vill du läsa mer,
bloggar Kinna regelbundet påkinnasblogg.blogspot.com.

SWEA satsar på Svenska skolan
SWEA Atlanta sponsrar i år Svenska skolan med $2000 - en
ökning med $700 från föregående år. Detta är ett sätt för
SWEA att främja svensk kultur genom skolans olika
traditionsenliga aktiviteter såsom påskpyssel och julfirande
med luciatåg. SWEA bidrar även till att sprida kunskap om det
svenska språket. I gengäld kommer SWEA att informera och
dela ut broschyrer om våra aktiviteter och verksamhet på
skolans friluftsdag den 21 april i förhoppning om att värva nya
medlemmar!
-Helena Linton Eriksson
Styrelsemedlem
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