
  

 

  

 

Kära Sweor, 

 

Sommarhälsningar från Arizona! Istället för den 

årliga Sverigeresan har min familj i sommar fått 

tillfälle att utforska mer av vår hemstat. Jag 

hoppas att ni alla har en fin sommar var ni än 

befinner er. 

  

Här kommer SWEA Internationals nyhetsbrev i 

lite ny utformning efter det stora gensvaret på 

enkäten i våras om våra medievanor. Självklart fortsätter vi informera om vad 

som händer i hela SWEA-världen och avdelningarna, men nu kommer 

nyhetsbrevet den 15 varje månad. Varmt tack till Lena Olsson och Ylva Kelly 

samt vår kreativa kommunikationskommitté.  

  

SWEA Podden lanserades i juli! Vi har redan fått höra tre svenskor berätta 

om sina intressanta liv i olika delar av världen. Det skall bli roligt att lyssna till 

fler svenskors erfarenheter och verksamheter. Tack till Anna Bril och Maria 

Jacky som leder arbetet samt kommunikationskommitténs arbetsgrupp som 

hjälper till. 
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Om ni missade vår virtuella stipendieutdelning så finns den nu inspelad. Våra 

stipendiater och Årets Svenska Kvinna Pia Sundhage träffar vi på individuella 

webbinarier under augusti. En rad andra intressanta webbinarier är redan 

planerade för hösten. Läs mer på swea.org och längre ned här. 

  

Det är min förhoppning att vi så smått kan börja mötas igen i verkligheten 

men samtidigt fortsätter vi ses via Zoom och andra virtuella sätt. Kanske blir 

det SWEA-kräftskivor utomhus med social distansering? 

 

Tack till er alla som engagerar er i SWEA på olika sätt. Vi har ett härligt 

globalt nätverk av volontärer som vill det bästa för SWEA! Utan våra 

medlemmar skulle vi inte kunna arbeta för våra syften att sprida vår svenska 

kultur, våra traditioner och värna om vårt svenska språk utomlands. 

 

Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen regelbundet informera om 

vad som händer i SWEA International och stödja arbetet som görs i våra 

avdelningar. Jag hoppas också att få träffa en hel del av er på regionmöten i 

höst, även om de måste ske via Zoom. 

  

Varma hälsningar, 

  

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

   

 

 

 



 

 

SWEA International  

 

 

 

 

SWEA Internationals 

stipendieutdelning och presentationen av 

Årets Svenska Kvinna 2020 

 

En av höjdpunkterna under SWEA-året, 

stipendieutdelningen, genomfördes i år 

virtuellt via Zoom och över hundra Sweor deltog 

från hela världen. 

 

 

Marie Lindskov Hansen gav en inblick i sin 

nyskapande forskning inom autofiktion i 

skandinavisk litteratur. Kristoffer Lieng berättade 

entusiastiskt om sin forskning i tvåspråkighet. 

Jessica Elevant bjöd på underbar skönsång och 

berättelse om sitt liv. Pia Sundhage, årets ÅSKa, 

gav en fin presentation från sin karriär som 

fotbollsspelare och tränare. Läs mer här. 

 

Om du inte hade möjlighet att vara med, eller vill 

se ceremonin igen, så finner du inspelningen här. 

Lösenord: tillsammans 

   
 

 

 

NOMINERA TILL PASKELL  
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Var med och nominera nästa års Paskell-

stipendiat i dans! 

 

Paskell-stipendiet ges ut inom scenkonsterna 

sång, dans, teater, instrumentalmusik med en 

konstart i taget under en rullande fyraårsperiod. 

 

Fram till den 15 januari kan alla medlemmar och 

avdelningar nominera kandidater till 2021 års 

stipendium, som då delas ut i genren dans. 

Stipendiet är på US $10.000. 

 

Läs mer och nominera här. 

   
 

 

 

DESIGNTÄVLING!  

 

 

 

 

Vem designar smycket till Årets Svenska 

Kvinna? 

 

SWEA International utlyser tillsammans med 

SWEA Art en tävling för att ta fram ett unikt 

smycke till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 

från 2021. 

 

Smycket skall föreställa Swean i vår grafiska 

profil. Är du intresserad av att medverka ... ? 

 

Läs mer här. 

   
 

 

 

SWEA ART - ROSENS DAG  
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Vilken jättebukett fantastiska rosor det blev! 

I samband med SWEA Arts webbinarium 

”Teckna och måla akvarell” den 4 juni lanserades 

ett upprop till alla Sweor att skicka in konstverk 

med rosor till Rosens dag den 2 juli.   

 

Sextiofem Sweor antog utmaningen inför Rosens 

dag och sammanlagt kom över 80 bidrag 

eftersom några ”inte kunde sluta måla rosor”, 

som en Swea skrev. Speciellt roligt att flera 

nämnde att det var första gången de lade upp 

sina verk i SWEA Arts Facebookgrupp. 

 

Vi fick se spännande tekniker: en japansk 

tamariboll, rosor av tyll och siden, filtade rosor, 

rosor av pappmaché, järn och betong, smycken, 

foton och måleri i alla färger och tekniker: tusch,  
 

 

 

akvarell, acryl, olja och mixer. Det finns verkligen 

en mångfald av talanger inom SWEA Art! 

Hela rosenbuketten presenteras här på SWEA Arts 

hemsida. 

 

Vi hoppas att ni känner dofterna av SWEA Arts 

blomsterfång från hela världen.   

Ett stort, stort tack till alla som bidragit till att göra 

detta upprop till en sådan succé! Det är så roligt 

att så många deltar och snart återkommer SWEA 

Art med en ny utmaning...! 

 

Nyfiken på SWEA Art? Mer information här. 

   
 

 

 

MEMAs NÄTVERKSTRÄFF  
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En virtuell fullträff! Närmare 100 

medlemmar från MEMAs 

avdelningar deltog i träffen via Zoom 

som var öppen för alla i regionen. 

SWEA Professional Luxemburg var 

arrangör och initiativtagare.  
 

 

 

Agendan fokuserade på nätverkande 

och man sågs både alla tillsammans 

och i mindre grupper. En ny träff är 

redan planerad i september. Mer.  
 

 

 

SHOPPA SWEA PRODUKTER  

 

 

 

 

I SWEA förklädet kommer ni synas 

på era SWEA-program! 

 

Jogga, res eller shoppa med stil med 

din SWEA Fanny Pack! 

 

Vill du lätt hitta din resväska – 

använd en SWEA bagagelapp! 

 

Mer information på SWEA Portlands 

webbplats. Frågor? skriv till 

produkter@pdxswea.org  
 

 

Fler SWEA-produkter hittar du på https://produkter.swea.org. 

Om din avdelning vill ha med sina produkter här, kontakta Anna Frummerin, 

asoc@swea.org 

   

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=58286b8a4e&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=76a8156f95&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c9f450cd64&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c9f450cd64&e=511deea384
mailto:produkter@pdxswea.org
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=849f8f34fd&e=511deea384
mailto:asoc@swea.org


 

 

SWEA-PODDEN    

 

 

 

 

Du lyssnar väl på SWEA-podden? 

I skrivande stund har vi släppt två spännande 

avsnitt av SWEA-podden. I premiäravsnittet 

träffar vi Kristina Kappelin, Intendent för Villa San 

Michele på Capri samt mångårig journalist och 

Italien-korrespondent. Kristina har bott i över 30 

år i Italien och berättar om sitt liv, sitt spännande 

nya uppdrag med mera. 

 

 

I avsnitt nummer två träffar vi Susanna Häggel, 

reservofficer i svenska armén och nu stationerad 

i Libanon som FN-observatör. Hemmabasen har 

hon numer i Italien med man och barn. Susanna 

berättar om att vara tjej i armén, sina spännande 

uppdrag, och hur man kombinerar detta med en 

vardag.  

 

 

 

När detta nyhetsbrev landar i era brevlådor, har 

vi troligen även släppt det tredje avsnittet med 

Denise Persson, global marknadschef för 

Snowflake, ett molnföretag i Silicon Valley. 

Denise kommer att dela med sig om sitt liv i USA 

kontra Europa och om hur svenska kvinnor kan 

bli bättre på att ta chanser.  

 

Fler intressanta avsnitt är snart klara och det 

enklaste sättet att lyssna på SWEA-podden för 

den som är ovan är att via swea.org/sweapodden 

klicka på respektive avsnitt och därefter på play-

knappen. (grön - cirkel/trekant)  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=4802ea64dc&e=511deea384
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Men för att vara alldeles säker på att inte missa 

något bör du prenumerera på podden via din 

mediaspelare. Den finns numera på de flesta 

plattformar där poddar finns, t.ex. Acast, Spotify, 

Itunes. När du söker efter podden är det viktigt att 

skriva in med mellanslaget, dvs. SWEA-podden. 

Om du inte hittar den där du lyssnar på poddar, 

skicka ett mail till sweapodden@gmail.com så tar vi 

en titt på det. Vi är tacksamma om du ger oss ett 

gott betyg där du lyssnar på den, så kommer den 

att synas enklare för andra. Dela gärna podden 

med vänner och bekanta! God lyssning! 

   
 

 

 

SWEAs webbinarier  

 

 

 

Nu är vi tillbaka! Varje vecka under augusti kan du följa en serie webbinarier 

med våra stipendiater och ÅSKa. Missade du det första i måndags? Då kan 

du se det via länken längre ned. Från september kommer webbinarierna att 

äga rum cirka varannan vecka.  

Anna och webbinarie-gruppen i Kommunikationskommittén vill gärna höra 

från dig som har idéer för nya föreläsningar eller kommentarer till de som ägt 

rum eller kommer att äga rum. Skriv till websocialmedia@swea.org  
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Intervju & konsert med sopranen Jessica 

 

Tisdag 18 augusti kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Årets Sigrid Paskell Stipendium inom 

scenkonsterna gick 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. 
 

 

 

Forskning inom skandinavisk autofiktion 

 

Måndag 24 augusti kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Marie Lindskov Hansen utsågs 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 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=f4f0230f72&e=511deea384
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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. 

– 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 
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specialiserad på kommunikations-strategi och 

företagskommunikation. Mer. 
 

 

 

 

Tala så att du hörs! 

 

Måndag 21 september kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Är du nervös när du blir bjuden som gäst-talare 

till webbinarier och online events? 

Har du svårt att koncentrera dig när du lyssnar till 

presentationer på nätet? En del av det handlar 

om att många föredragshållare inte fått med sig 

hur vi bäst justerar oss som talare när vi sitter 

framför skärmen. 

Detta webbinarium bjuder på exempel och 

praktiska tips som du kan använda med en gång. 

 

Kim Page är en passionerad kommunikations-

konsult, som hjälper sina kunder att öka sin 

närvaro och få fram sitt budskap genom att 

använda rösten och kroppsspråket samt att 

påverka människor via aktivt lyssnande och ge 

oförglömliga presentationer. Mer. 
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Gör ett höst-collage med SWEA-Art! 

 

Måndag 5 oktober kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Tekniken collage är rolig och kreativ, man kan 

göra collage av nästan allting: tidningsurklipp, 

färgat papper, gamla akvareller, fotografier, 

tapeter, träbitar, höstlöv.... allt möjligt kan 

sammanfogas till ett alldeles nytt konstverk.  

SWEA Art bjuder in till ett webbinarium om just 

collage, vi förklarar grundläggande tekniker och 

presenterar några Art-Sweors olika collage. 

 

Vi startar också ett upprop för alla Sweor att 

skicka in ett collage på tema HÖST till Swea Arts 

Facebookgrupp eller via epost för en ny virtuell 

utställning på SWEA Arts hemsida. Mer. 

  
 

 

 

Bröstcancer med Professor Hartman 

 

Måndag 12 oktober kl 09.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Alla Sweor är inbjudna av SWEA Singapore att 

delta i ett webbinarium med den svenske läkaren 

och forskaren Mikael Hartman. Mikael kommer 

att ge en intressant föreläsning om bröstcancer 

och den senaste forskningen i ämnet.  

 

Mikael Hartman är läkare, kirurg och 

forskare utbildad vid Karolinska Institutet. Han 

bor sedan 2009 i Singapore och arbetar där för 

National University Hospital. Mikael doktorerade i 
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epidemiologi år 2007 och har specialiserat sig på 

bröstcancerprognos. Mer. 
 

 

Du kan även se ett tidigare webbinarium om viruset Covid-19 med Mikael 

här 

Lösenord: tillsammans 

 

 

 

 

"Det kom för mig i en hast - historien 

om barnamörderskan" 

 

Tisdag 20 oktober kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

“Telefonen ringer på Nordiska Investerings-

banken i Helsingfors där jag arbetar sedan några 

år tillbaka. Det är en varm sommardag 1999 och 

min dotter har hunnit fylla fyra månader.” "Visste 

du att moster Ingeborg dränkte sina tre barn?" 

frågar min kusin när jag lyfter på luren. 

 

Berättelsen om Ingeborg Andersson, och vad 

som hände den där dagen 1929, hade tidigare 

varit en väl förborgad hemlighet. Det tragiska 

familjeödet återberättas nu av Ingeborgs systers 

barnbarn, författarinnan Maria Bouroncle.  

Maria kommer att berätta om den fascinerande 

boken och sitt författande och vi kommer även att 

få ta del av Marias erfarenheter av skrivar-

processen.  Mer. 
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Ayurveda - kunskap om livet 

 

Måndag 2 november kl 16.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Häng med på ett spännande föredrag om den 

Indiska läkekonsten och kunskapen om livet, 

Ayurveda med Marie Forsman.  

Ayurveda betyder “kunskap om livet” och anses 

vara världens äldsta läkekonst, med rötter i bl.a 

Indien. 

 

Under den här föreläsningen får du möjlighet att 

förstå dig själv och din hälsa bättre genom att ta 

reda på vilken “typ” (fysiskt, mentalt, emotionellt) 

du är och vad du kan göra för att stödja dig själv i 

att må så bra som möjligt. 

Marie Forsman är utbildad till Ayurvedisk 

rådgivare och arbetar som Livscoach. Mer. 
 

 

Till kommande och tidigare webbinarier  

 

   

 

SWEAs ANSLAGSTAVLA  
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Anslagstavlan är en service 

arrangerad av Sweor för Sweor.  

 

Här kan ni köpa, byta och sälja, 

hyra och hyra ut boende, söka 

resesällskap och mycket mer. Har du 

något att annonsera? Läs mer här 

anslagstavlan.swea.org, eller skriv 

till anslagstavlan@swea.org  
 

 

 

 

SPONSORER 
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