
  

 

  

Kära Sweor, 

Vi är glada att kunna meddela att SWEA Frankfurt återigen är en egen 

avdelning efter att varit en del av SWEA Köln-Bonn i några år. Hjärtligt 

välkomna åter önskar vi alla våra Sweor i Frankfurt och varmt lycka till!  

 

Flera av SWEAs sju regioner har nu haft sina regionmöten via Zoom med 

årsmöte och många trevliga inslag. I år har alla medlemmar i regionen 

möjlighet att delta och få en inblick i vad andra avdelningar och regionstyrelsen 

gör. 

 

Region Asien/Oceanien (ASOC) har fått en ny regionordförande, då Anna 

Frummerin tyvärr behövde avgå efter sommaren. Vi välkomnar Catarina 

Hansson, SWEA Perth, som ny regionordförande! Catarina har varit aktiv i 

både SWEA Perth, region Asien och haft internationella kommittéuppdrag 

sedan 2008.  

 

SWEA Internationals styrelse fortsätter arbetet med att göra SWEA mer synligt 

externt med t ex pressmeddelanden och inlägg på våra öppna sociala medier. 

Dela gärna SWEA Internationals inlägg om SWEA-podden, webbinarier och 

foton från era egna program i avdelningens och egna öppna och stängda 

sociala medier.  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d68c66e726&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c352dd662c&e=511deea384


 

SWEA Professional kan vara intressant för alla medlemmar, oavsett ålder och 

intressen. Hör av dig till er avdelningsordförande om du har idéer för sådana 

program. För idéer och fina tips titta på Helena McCombies informativa 

webbinarium här. (Lösenord för Sweor ”tillsammans”.)  

 

Längre ned finns bl a att läsa om Interkulturella stipendiet och nya SWEA-

poddar med svenskor som berättar om sitt liv utomlands. Podden är öppen för 

alla som vill lyssna och är fin reklam för SWEA så dela gärna! Fler webbinarier 

är också på gång. Kommunikationskommittén tar gärna emot förslag på ämnen 

och talare - websocialmedia@swea.org. Alla tidigare poddar och webbinarier 

finns på swea.org. 

 

ÅSK-kommittén berättar nedan om den nya processen där alla medlemmar har 

möjlighet att nominera och rösta för kandidater till utmärkelsen Årets Svenska 

Kvinna. Ni kan nominera kandidater fram till 30 november, sedan kan alla 

medlemmar rösta under februari månad! 

 

Valberedningarna är i full gång inför 2021. Det finns många fördelar och är 

framförallt roligt att engagera sig i avdelningsstyrelserna och vi hoppas att 

många tar steget och hör av sig till sin avdelning.  

 

Här i Arizona är det äntligen lite svalare nu. Jag kom nyligen tillbaka från min 

första dykresa någonsin utanför Catalina Island i Kalifornien. Det var kul, lite 

läskigt och väldigt kallt i vattnet! 

 

Det är så roligt att följa avdelningarnas Instagram- och FB-sidor och se allt 

trevligt som händer både virtuellt och på riktigt här och där. Ta hand om er och 

varandra! 

  

Varma hälsningar, 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c2dcf5cd87&e=511deea384
mailto:websocialmedia@swea.org


 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International  

 

   

 

NY REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET  

 

 



 

 

Vi hälsar Linda Sahlin McConnell, 

SWEA Irland, välkommen till 

kommunikationskommittén och som 

ny redaktör för SWEA Internationals 

nyhetsbrev.  

Linda förstärker teamet som också 

består av Ylva Kelly, SWEA Milano 

och Lena Olsson, SWEA Bangkok. 

Vi är säkert många som är nyfikna 

på Linda så vi passade på att ställa 

några frågor.  

 

Läs mer här. 

 

 

 

REGIONMÖTEN  

 

 

 

 

Årsmötena 2020 i 

SWEAs regioner hålls i 

år via Zoom. 

Många har redan gått av 

stapeln, men om du 

tillhör region VAME eller 

ASOC så har du 

fortfarande chansen att 

anmäla dig. 

 

Läs mer här. 

 

   
 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=2b8da269f6&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=3eb9d30bbb&e=511deea384


 

 

NY REGIONORDFÖRANDE ASOC  

 

 

 

 

SWEA International hälsar 

Catarina Hansson, SWEA Perth, 

hjärtligt välkommen som ny 

regionordförande för Region 

Asien/Oceanien! 

 

Catarina växte upp i 

Göteborgstrakten och har en lång 

och spännande karriär i Sverige, 

Australien och inom SWEA på sin 

meritlista.  

 

Läs mer här.  
 

  

 

SWEAs KOMMITTÉER  

 

 

Kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av 

interkulturella relationer 

 

Från synen på Sverige i USA under kalla kriget till flerspråkighet eller inte hos 

barn som växer upp utomlands med minst en svensk förälder. Så ser spannet 

på stipendiaternas forskning ut inom detta mångfacetterade stipendium. Men 

vad gör kommittén? Anna Brännström berättar mer här. 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=380d48d6d0&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=5d1b5655fe&e=511deea384


  

 

 

VEM BLIR ÅSK 2021 - DU BESTÄMMER!  

 

 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=07541c8918&e=511deea384


 

Christina Hallmert, sammankallande i Kommittén för Årets Svenska Kvinna och f.d. 

Internationell ordförande berättar om de nya rutinerna runt nominering och röstning 

för att få fram Årets Svenska Kvinna 2021.  

 

Christinas budskap finns även att läsa här på swea.org 

Var med och nominera här på ask.swea.org  

  

 

NOMINERA TILL PASKELL  

 

 

 

 

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. 

   
 

 

 

AXPLOCK  

 

 

Tagga @sweainternational! 

Använd gärna taggar när du eller din avdelning lägger upp stories och inlägg på Facebook, 

Instagram och LinkedIn så får SWEA Internationals konto ett meddelande och vi repostar 

jättegärna från er alla.  

Använd @sweainternational så får vi meddelande och kan lägga upp 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=584733e20e&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=e97e17969e&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=6fc65a350b&e=511deea384


 

Använd #sweainternational så blir ditt innehåll sökbart från denna hashtag 

 

TACK! 

Sociala medier-gruppen, Kommunikationskommittén  
 

 

 

SWEA Malmö 

Underbar dag med äppelplockning, 

såå trevligt att ses igen! 

Läs mer här  

 

SWEA Barcelona 

Välkomnar alla Sweor att deltaga i 

deras fullspäckade online program! 

Läs mer här  

 

 

SWEA Hongkong 

Höstens hikingsäsong är igång, vad 

sägs om en "stream hike"? 

Läs mer här  

 

SWEA Chicago 

Härlig dag med trevliga Sweor! 

Promenad och picknick i Japanska 

trädgården. Läs mer här  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=098b1383da&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=8bcd9ca6bf&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=7000d5d49f&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=574572636e&e=511deea384


 

 

TILLBAKA TILL SVERIGE  

 

 

 

 

Flytten hem efter några år som utlandssvensk kan nog vara väldigt individuell. 

Kerstin Dahl, redaktör för Forum, berättar hur det var att återvända under våren 

och sommaren 2020, en period då allt var allt annat än normalt. Läs mer. 

 

 

SWEA-PODDEN    

 

 

Lär dig lyssna på poddar och häng med till Kina med Anna Centerman 

 

Vi hoppas att du har hittat till SWEA-podden. För dig som inte riktigt vet hur du 

kommer igång med att lyssna på en podd så kommer här en liten beskrivning.  

 

En podcast är som att lyssna på radio. Fast när du 

vill. Du som bor utomlands och lyssnar på 

t ex P1 Sommar, lyssnar alltså redan på en podd, 

även om du kanske inte tänkte på det. Man kan 

lyssna via en podd-spelare i form av en app 

(applikation/program) i en smart-phone. Det kan 

vara Spotify som du kanske redan har, där kan 

man prenumerera på nya avsnitt av poddar. Det 

kan också vara Apple podcasts, Google podcast, 

Acast eller andra appar. 

 

Det absolut enklaste är dock att gå in via SWEAs egen hemsida: 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=9594d009d5&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=3fec64e635&e=511deea384


 

https://swea.org/sweapodden-overblick/ 

Klicka vidare på länken ovan och välj det avsnitt i SWEA-podden du vill lyssna 

på. När du kommer in på avsnittets sida finns en gul logga för SWEA-podden, 

och till höger om den finns en liten play-symbol i form av en grön liggande 

triangel. Klicka på den gröna triangeln så börjar ljudet att spela. Glöm inte att 

skruva upp ljudet på datorn. Det här sättet fungerar på din dator, din padda 

(Ipad) eller din smartphone (mobil).  
 

 

Nu finns totalt sju avsnitt av SWEA-

podden att lyssna på!  

Det sjätte är ett härligt avsnitt med Amy 

von Sydow Green i Philadelphia, som redan 

1 300 personer har lyssnat på. Amy delar 

med sig av sin vardag där hon med bravur 

balanserar karriär som dietist vid ett 

amerikanskt universitetssjukhus, 

kokboksförfattare, fru och mamma till tre 

barn. Vi får många kloka råd och tips runt 

mat och hälsosam kost, kulturskillnader 

mellan USA och Sverige, tankar om hur man kan behålla banden till Sverige 

samt varför SWEA betyder mycket för Amy och mycket mer.  

 

När du läser detta har det senaste 

avsnittet i SWEA-podden med spännande 

Anna Centerman publicerats. Anna har varit 

ordförande i SWEA Beijing samt 

regionordförande för SWEA Asien och vi 

får lära oss allt om livet i Kina med en 

svensk familj.  

Hur var det i vintras när Covid kom i gång 

där borta? Hur fungerar det med internet 

och information? Vi får höra om skolor, 

arbetsliv, fritid, kineser och effektivitet, 

matvanor med mera. Och - kommer kineserna att ta över hela världen? Lyssna 

på Annas säkra svar! 

 

God lyssning! 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a0b8fab463&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=17e6f91e01&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=17e6f91e01&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a9084fc1ab&e=511deea384


 

Maria och Anna för SWEA International  

  

 

SWEAs WEBBINARIER  

 

 

 

 

Vi är så glada över den positiva respons vi får, 

dessa ord från Anna Brännström värmer gott! 

 

"Hej! Måste bara få tacka för webbinarierna från våren. 

Jag hinner tyvärr inte följa höstens ännu, men när 

arbetsbördan planat ut och alla mina kurser är igång ska 

jag försöka. Ett extra stort tack för webbinariet om 

Google drive. Det har hjälpt mig oerhört i mitt jobb, mina 

förenings-åtaganden och mitt SWEA uppdrag. Tack 

Anna Bril och ni andra som får allt detta att rulla.  

SWEA när det är som bäst 👩💻 🇸🇪"  
 

 

 

"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 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=f68cf4b937&e=511deea384


 

få ta del av Marias erfarenheter av skrivar-

processen.  Mer. 
 

 

 

 

SWEA San Francisco bjuder in till besök 

hos Fredrikas "Zero Waste" familj 

 

San Francisco tisdag 20 oktober kl 19.00 

Stockholm onsdag 21 oktober kl 04.00 

 

Fredrika Syrén lever “Zero Waste” och medvetet 

minimalistiskt sedan 2016 tillsammans med sin 

man James och deras tre barn mitt i San Diego. 

Hon hoppas att detta är en folkrörelse som 

kommer att växa och att de kan inspirera till små 

förändringar i sitt lokala samhälle. Genom att 

odla sin egen mat, inte producera något avfall, 

välja alternativa transporter så sparar de över 

$18,000 årligen. Vardagliga sysslor är mer 

avsiktliga och de är lyckligare för det. Fredrika lär 

ut hur man kan leva ett mer miljövänligt liv i en 

värld fylld av skrämmande miljöstatistik och en 

konsumentkultur som ligger på topp. 

 

 

Fredrika har skrivit boken “Zero Waste For 

Families” och hennes familj är med i 

dokumentärfilmen “Zero Time To Waste” som 

visas på San Diego Internationals Film Festival. 

Läs mer om Fredrika och hennes familjs Zero 

Waste liv: 

zerowastefamily.com 

youtube.com/zerowastefamily 

instagram.com/zero.waste.family 

 

Klicka på Zoom-länken nedan för att vara med:  

https://us02web.zoom.us/j/7056694560 

Meeting ID: 705 669 4560  
 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=b519a44d94&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=79f4c94634&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=82a586455e&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=104e25c814&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=b56840081b&e=511deea384


 

 

 

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. 
 

 

 

Lär dig lyssna på podcast! 

 

Tisdag 10 november kl 16.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Alla pratar om poddar eller podcasts som det 

heter på engelska men vad är en podd 

egentligen? Du kanske har hört talas om eller 

redan lyssnat på nya SWEA-podden?  

I den här föreläsningen får du lära dig lite mer om 

hur man lyssnar på poddar. Lyssnar man från 

datorn, padda eller är det bäst från telefonen och 

vad är skillnaderna? Och givetvis tipsar vi om de 

mest populära poddarna.  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=9e77a07e46&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=705275aabd&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=47803a3781&e=511deea384


 

Vi kommer att gå igenom podd-lyssnande från 

grunden, så detta webbinarium passar både dig 

som inte lyssnat så mycket på poddar tidigare 

men även om du är en van "poddare" så finns det 

tips att hämta.  

Vi får också höra Anna Bril och Maria Jacky 

berätta om hur det går till att spela in avsnitt med 

SWEA-podden. Mer. 
 

 

 

 

Immunitet och hälsa med Anna-Karin 

 

Måndag 16 november kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Känner du dig stressad? Har du ingen ork och 

energi? Vill du lära dig mer om immunitet och 

hälsa?  

 

Anna-Karin Aksberg är en registrerad Nutritional 

Therapist (näringsfysiolog) och hälsocoach och 

bor sedan 25 år i London där hon även är 

medlem i SWEA London.  

 

Vad kan vara mer högaktuellt i dessa tider än 

immunitet när vi lever med en global epidemi? Att 

förbättra sin immunitet är ett sätt att inte bli lika 

mottaglig för smitta men även att klara eventuella 

sjukdomar på ett bättre sätt. Mer. 
 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=1c92bf609f&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=35a9b1bc88&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c0853cbfc2&e=511deea384


 

 

Vem gör vad inom EU och hur fixar du 

drömjobbet? 

 

Måndag 23 november kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

Det sägs att den vanligaste sökningen på Google 

dagen efter Storbritanniens folkomröstning om 

Brexit var ”Vad är EU?”.  

Är du nyfiken på vilka institutioner som finns inom 

EU och var dessa är lokaliserade, vem som gör 

vad, vem det egentligen är som arbetar för EU 

och hur man fixar ett EU-jobb? Då har du kommit 

rätt.  

Charlotta Törneling, revisor vid Europeiska 

Revisionsrätten i Luxemburg och aktiv i SWEA 

Professional i Luxemburg kommer både att 

berätta om EU men också ge oss tips om hur 

man söker jobb där. Mer. 
 

 

 

Julbaka med Simona 

 

Tisdag 8 december kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

- Välkommen till min söta värld. Det är bara att 

stiga på…  

Så hälsar populära Simona Muntean, Sveriges 

nya bak-kändis som framträtt många gånger i 

TV4 och nyligen presenterad i tidningen Allt Om 

Mat med sina vackra bakverk.  

Simona presenterar sig själv såhär:  

Ekonom med passion för bakning och 

fotografering, en självlärd "baknings-nörd" som 

spenderar alla lediga stunder i köket. Där 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=e579a03de0&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=89a1dfba97&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=0cbd839e76&e=511deea384


 

experimenterar jag vilt, testar nya recept och 

smakkombinationer. Mer. 
 

 

Till kommande och tidigare webbinarier  

 

  

   

 

SPONSORER 
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