
 

  

 

  

 

 

Kära Sweor, 

 

Jag hoppas att ni alla har hälsan och kan njuta 

av juni trots att så mycket mer än årets 

sommarplaner inte blir som tänkt. Det har varit 

oroliga och tunga månader för många och med 

påtvingad avskildhet. SWEAs värdeord om 

världsvid vänskap har känts särskilt viktiga och jag hoppas att vi nu går mot 

ljusare tider.  

  

Särskilt roligt de senaste månaderna har dock varit att få följa avdelningarnas 

program i världen där man ses virtuellt med kurser, träning, frågesporter, 

happy hour, bokklubbar, yoga, vinprovning …!  

Vårens SWEA-webbinarier har varit uppskattade och välbesökta! Jag har 

tagit del av flera av dem och vill säga varmt tack till de Sweor som delat med 

sig av sin expertis. Tack också till vår kommunikationskommitté som 

arrangerat.  De tar gärna emot förslag till de nya webbinarier som vi kommer 

att återuppta i augusti. Alla genomförda finns i ett bibliotek 

på swea.org tillgängligt för bara Sweor med lösenordet tillsammans. 
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Tack till 1300 av våra medlemmar som svarade på enkäten om sina 

mediavanor! Den ligger till grund för hur vi bäst kommunicerar framöver, 

både internt och externt.  Mer om enkäten och även om SWEAs nya Podcast 

nedan. 

 

Här kan ni också läsa vår fina digitala upplaga av senaste SWEA Forum, 

som Kerstin Dahl och Lollo Nylén har gjort ett fantastiskt jobb med under 

våren. Där finns mycket trevligt att läsa om! 

  

Nu tar SWEA en kort paus under juli. Vi planerar en virtuell 

stipendieutdelning den 6 augusti eftersom Sverigedagarna i Malmö tyvärr 

behövde ställas in. Mer information om utdelningen kommer på swea.org och 

Facebook-gruppen SWEA Världen.  

  

Varma midsommarhälsningar med önskan om en skön sommar - och vinter 

på södra halvklotet. Var ni än befinner er!  

Jag hoppas att vi kan ses på riktigt igen i augusti! 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

   

 

 

Lyssna - Suzannes sommarhälsning på Facebook  
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SWEA FORUM 

 

 

 

 

Välkommen till vår digitala medlemstidning SWEA Forum! I detta nummer 

läser du om: 

• 2020 års ÅSKa – Pia Sundhage, landslagstränare i Brasilien och 

tidigare i USA och Sverige. 

• Våra duktiga stipendiater 2020 och deras intressanta arbeten som 

belönas med SWEAs generösa stipendium.  

• Vi har fått fem nya regionordföranden! Vilka är de? Läs om dem här.  

• Mingelbilder från Agneta Nilssons 80-årsuppvaktning. Vilket kalas det 

blev!  

Hoppas detta och mycket mer ger er en fin stund med vår medlemstidning. 

 

 

  

 



Öppna SWEA FORUM  

 

 

 

  

 

Axplock av artiklar ur FORUM 

 

 

 
 

 

ÅSKan Pia Sundhage 

 

   

 

Stipendiaterna 
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Sweor tipsar Sweor: 

vad kan man göra i min stad 

 

   

 

Hjälp till självhjälp på enkel nivå 

 

  

  

 

Medlemsenkäten om medievanor  
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Vi nås dagligen av en ständig ström 

av information. De digitala 

mediernas intåg har gjort att vi 

konstant är uppkopplade mot 

nyheter, information och allehanda 

intryck från omvärlden.  

 

Syftet med enkäten var att ta reda på 

hur SWEAs medlemmar upplever 

våra olika kommunikationskanaler; 

tidning, nyhetsbrev, sociala medier 

och webbplats. 

  

Visste du till exempel att  

• 95% är online dagligen 

• 79% vill ha en global 

medlemstidning för alla 

• 41% besöker aldrig swea.org  

 Läs mer här. 

   
 

  

 

Barbro Osher får kunglig medalj 

 

 

 

 

SWEA International gratulerar Barbro Osher, en 

av SWEAs största välgörare och grundare av 

SWEA San Fransisco, till H.M. KONUNGENS 

MEDALJ 12:e storleken i Serafimerordens band.  

 

Motivering:  

"För mångåriga och förtjänstfulla insatser för att 

främja svensk kultur och det svensk-amerikanska 

samarbetet." 
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Länk till kungahuset.se  
 

  

 

SWEA-podden 

 

 

 
 

 

Häng med runt världen med 

lanseringen av den nya podcasten, 

SWEA-podden! Träffa Sweor och 

andra utlandssvenskor som delar 

sina upplevelser och erfarenheter av 

att bo i ett främmande land.  

 

Vi får träffa journalister, karriärister, 

hemmafruar, kändisar - och Sweor 

så klart! 

 

Ett spännande första avsnitt kommer 

snart...  
 

  

 

Facebook-gruppen SWEA Världen 
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SWEA Världen är öppen för alla Sweor. För att bli medlem samt komma till 

Facebook och gruppen SWEA Världen, klicka här eller på bilden. 

 

Om du inte redan är inloggad - logga in. Om du inte har ett Facebook konto - 

skapa ett konto. 

 

När du har kommit fram till gruppen så ser du en blå ruta med texten "Gå 

med i gruppen", klicka på den. Svara på frågorna som kommer upp, 

åtminstone de 2 första. Klicka på Skicka. Rutan ändrar färg till grå med texten 

"Avbryt begäran". Din ansökan har nu sänts till administratören och det kan 

ta en eller ett par dagar innan den godkänns. När du har fått access så kan 

du se alla inlägg, delta i diskussioner och dela information.  

  

 

SWEAs webbinarier  
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SWEAs webbinarier återkommer 

med nya krafter den 10 augusti, då vi 

börjar höstsäsongen tillsammans 

med våra stipendiater och ÅSKa. 

Mer nedan.  

 

Men varför inte passa på att se 

tidigare webbinarier under 

sommaren! Det finns mycket 

intressant av varierande innehåll att 

välja på; Teckna och måla akvarell, 

Svenska språket, Kreativt skrivande, 

Yoga, Hantera stress, Laga 

vegetariskt, Digital fika, Ledarskap 

och mycket mer. Mer info här. 

 

Lösenord för att se: tillsammans 
 

 

 

 

 

Tvåspråkighet och Sill i päls 

 

Måndag 10 augusti kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Varmt välkommen till ett webbinarium med 

SWEA Internationals Interkulturella stipendiat 

2020, forskaren, författaren, journalisten och 

universitetsläraren Kristoffer Lieng. 

 

Lieng frågar sig vad som ligger bakom att ett 

språk lever vidare i nästa generation i vissa 

familjer, medan det upphör att användas i andra. 

Finns det några skillnader vad gäller attityderna 

till ’det andra språket’ beroende på var man bor? 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=252e5f9c4f&e=02546f02dc
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Kristoffer kommer också att presentera sin 

nyutkomna bok, Sill i päls. Mer. 
 

 

 

 
 

 

Intervju & konsert med sopranen Jessica 

 

Tisdag 18 augusti kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Årets Sigrid Paskell Stipendium inom 

scenkonsterna går till Jessica Elevant, en ung 

och lovande sopran. Att Elevant skulle satsa på 

solosång var dock ingen självklarhet. Efter 

gymnasiet studerade hon till civilingenjör och tog 

därefter en licentiat i teoretisk fysik. 

 

Men det är i sången som Jessica Elevant hör 

hemma. Där har hon sin passion. Vid sidan av 

heltidsstudierna på Operahögskolan i Stockholm, 

har Elevant gästat Bretagnes symfoniorkester 

och medverkat i ett flertal konserter och tävlingar 

i Europa. Mer. 
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Forskning inom skandinavisk autofiktion 

 

Måndag 24 augusti kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Marie Lindskov Hansen har utsetts till SWEA 

Internationals Litteraturstipendiat 2020, för sin 

nyskapande forskning inom autofiktion i 

skandinavisk litteratur. Ämnet är mycket 

populärt och avser de flytande gränserna mellan 

fiktion och verklighet i självbiografiska texter. 

 

– För sex år sedan skrev jag mitt specialarbete 

om Knausgård. Frågorna jag ställde då fick jag 

svar på. Fast mot slutet av mitt arbete hade jag 

samlat på mig en väldig massa nya frågor som 

behövde svar, skrattar Marie. Valet att fortsätta 

doktorera inom ämnet blev därmed 

självklart. Mer. 
 

 

 

 

 

På bästa fot - om att leda med glädje 

 

Måndag 31 augusti kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Årets Svenska Kvinna, Pia Sundhage är 

yrkeskvinnan med en lång och framgångsrik 

fotbollskarriär. Idag är hon tränare och 

förbundskapten för damlandslaget i Brasilien, det 

land hon själv mest förknippar med fotboll. Där 

bidrar hon med svensk organisation och värnar 

om varje individs möjligheter att ta en plats och 

utvecklas inom gruppen. 
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– Vi kan, vi ska och vi orkar! Det är mitt motto, 

säger Pia. Mer. 
 

 

 

 
 

 

LinkedIn 

 

Måndag 7 september kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

"Är man inte på LinkedIn så finns man inte." Du 

kanske har hört den frasen. Är det verkligen så? 

Under det här webbinariet går Helen Rennie-

Smith igenom grunderna och lite överkurs om hur 

man använder LinkedIn för att bygga nätverk 

digitalt. Välkommen! 

 

Helen har över trettio års erfarenhet av PR, 

kommunikation, reklam, journalistisk och är 

specialiserad på kommunikations-strategi och 

företagskommunikation. Mer. 
 

 

 

 

Till kommande och tidigare webbinarier  

 

 

 

  

 

INSTAGRAM "takeover"  
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Våra regionordförande tar över 

SWEA Internationals 

Instagramkonto. Häng med hem till 

dem under en vecka var i sommar. 

 

Vi får också följa med hem till vår 

internationella ordförande Suzanne i 

Arizona. Och sedan en vecka på 

vackra Mallorca. 

 

Camilla Mörch, RO OAME 

Petra Cato, RO MEMA 

Tina O'Malley, RO MAME 

Annica Backlund, RO VAME 

Agnetha Hesselius, RO VEMA 

 

Du följer väl oss? 

instagram.com/sweainternational 
 

  

 

SVERIGEMIDDAGEN 

 

 

 

Meddelande från SWEA Internationals styrelse: 

  

Sverigemiddagen har blivit inställd pga COVID-19. Det kommer fortfarande 

att råda restriktioner i Malmö och Sverige i början av augusti. 

 

SWEA International är mycket tacksamma för allt det arbete och den tid som 

SWEA Malmö har lagt ner på planeringen. Vi ser fram emot att få ha 

Sverigemiddagen i Malmö ett annat år istället. 

 

Stipendieutdelningen kommer att äga rum virtuellt den 6 augusti och kommer 

att finnas tillgänglig att se via webbsidan strax därefter. 
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För frågor, kontakta gärna din lokala ordförande eller SWEA Internationals 

administration på office@swea.org  
 

  

 

SPONSORER 
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SWEA International 
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Fort Lauderdale, FL 33338-4128 
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Want to change how you receive these emails? 
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