
  

 

  

 

Kära Sweor, 

 

Så här i slutet av detta märkliga och oroliga år vill 

jag passa på att tacka er alla för att ni trots 

isolering, reseförbud och ibland svåra personliga 

situationer har engagerat er på olika sätt i 

SWEA.  

  

Många runt SWEA-världen har bidragit till ett 

givande år trots att vi inte kunnat träffas som vanligt. Jag är glad och tacksam 

för alla era insatser på lokal, regional och global nivå.  

  

Vi har virtuellt träffats i olika tidszoner och deltagit i vår världsvida vänskap 

och globala gemenskap. SWEA Internationals webbinarier fortsätter att göra 

det möjligt att tillsammans delta i program och möten runt om i världen. Våra 

avdelningar har med påhittighet och kreativitet skapat digitala möten och 

lokalt brytt sig om varandra. Det lokala stödet har varit synligt på ett mycket 

framträdande sätt. 

  

SWEA International vill tacka dig för att du genom ditt medlemskap i SWEA 
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har medverkat till att vi har kunnat fortsätta att utveckla vår organisation. Våra 

medlemmar är det värdefullaste vi har. Jag hoppas att du förnyar ditt 

medlemskap 2021 och fortsätter att stötta såväl den lokala som den globala 

verksamheten. 

  

Världsvid vänskap – global kompetens – lokalt stöd är våra värdeord. Dessa 

ord har fått en ännu större betydelse för många av oss under 2020.  Kanske 

är SWEA viktigare än någonsin i dessa tider? 

 

Jag önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2021! 

Förhoppningsvis kan vi ses på riktigt igen nästa år! 

 

Varma hälsningar, 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

   

  

 

 

Klicka på bilden för att lyssna till en julhälsning från Suzanne  
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SWEAs adventskalender  

 

 

 

 

Fina julrecept, pyssel 

och quiz har vi bjudits 

på. Snart dags att tända 

det fjärde ljuset och 

öppna sista luckan. Vad 

döljer den månntro? 

 

Följ vår adventskalender 

på jul.swea.org  
 

 

 

Nya SWEA-produkter  

 

 

 

 

En fin julklapp till dig själv kanske? 

 

Här är de senaste produkterna, 

Munskydd - SWEA Minnesota 

Funktionsjackor - SWEA Seattle 

Örhängen - SWEA Santa Barbara 

Bilmagnet - SWEA Chicago 

 

Dessa och många fler finner du här.  
 

 

 

SWEAs kommittéer  

 

 

Kommittén för Barn utomlands och svenska språket (BUS) 
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SWEA BUS arbetar med att stödja dig som svensktalande att föra svenskan 

vidare till nästa generation. Genom att ge våra barn nyckeln, det svenska 

språket, ger vi dem också nyckeln till deras historia och gemensamma 

kulturarv. Men hur går man bäst tillväga? Margot Milani Björck berättar 

mer här. 

 

  

 

Nominera Årets BUSa 2020 här - senast den 15 januari. 

  

 

Axplock  
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SWEA SAC 

Vilken superfin dag! Adelaide-Sweor 

var på målarkurs och lunch nere i 

Old Noarlunga. Mer.  

 

SWEA Bangkok 

Firade 20 år med mingel, bubbel, 

middag ... Vilken kväll det blev! 

Grattis säger vi! 🥂🇸🇪 Mer.  

 

 

SWEA Professional New York 

Inviterade till en mycket intressant 

kväll med underrättelseanalytiker 

Mollie Saltskog. Mer.  

 

SWEA Professional Stockholm 

Bjöd på en inspirerande kväll om hur 

personlighetsanalys kan hjälpa oss i 

yrkes- och privatlivet. Mer.  
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Agnetas julbrev  

 

 

 

 

Hej alla kära Sweor, 

Denna gång skriver jag ett julbrev, 

förra året blev det ett nyårsbrev, då 

jag inte hann med i julrushen. Jag 

läste just igenom mitt förra brev, så 

att jag inte upprepar mig för mycket!! 

Men det är väl ingen risk, för min 

tillbakablick på 2020 liknar inte på 

något sätt den från 2019. Då var det 

med stor glädje jag tänkte tillbaka på 

året som gått ... Läs mer här. 

 

 

 

Nyhet - Bokklubb EMA  

 

 

 

Bokklubb EMA över region-gränserna - START januari 2021 

  

Älskar du att läsa böcker? Vill du komma igång med 

svenska böcker? Vill du umgås i en bokklubb med 

Sweor i hela världen? Välkommen till Bokklubb 

EMA! 

 

Bokklubb EMA, (Europa, Mellanöstern och Afrika) startad av regionerna 

MEMA, OEMA och VEMA i samarbete med 

Kommunikationskommittén, kickar igång i januari 2021 och vi kommer att ses 

vid nedanstående fyra tillfällen och med fyra mycket spännande och 

välskrivna böcker.   
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Onsdag 20 januari kl 19.00-20.30 svensk tid, “Ännu ett liv” av Theodor 

Kallifatides 

Värd: Barbro Guaccero, SWEA Rom 

Hedersgäst: Theodor Kallifatides 

  

Torsdag 4 mars kl 19.00-20.30 svensk tid, “Silvervägen” av Stina Jackson 

Värd: Madeleine Siösteen Thiel, SWEA Stockholm och SWEA Rivieran 

Hedersgäst: Stina Jackson 

  

Tisdag 13 april kl 19.00-20.30 svensk tid, “Utan personligt ansvar” av Lena 

Andersson 

Värd: Ida M Kolovrat Zelic, SWEA Berlin 

  

Måndag 24 maj kl 19.00-20.30 svensk tid, “Tullias värld” av Kerstin Ekman 

Värd: Lena Brolli, SWEA Stockholm  

  

ANMÄLAN och mer information, klicka på respektive tillfälle ovan. 

Obs! Du behöver anmäla dig till varje tillfälle separat. 

Mer information finns även på swealand.swea.org, under BOKKLUBB i den 

blå menyraden. 

 

Alla Sweor är välkomna att delta oavsett var du bor - vid varje tillfälle samlas 

de som vill för mingel kl 18.30.  
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Varmt välkommen hälsar planeringsgruppen, 

Madeleine, Ida, Lena, Barbro, Petra, Anette, Agnetha och Anna  

  

 

SWEAs stipendier  

 

 

 

 

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 här.  
 

 

 

Interkulturella och Litteratur 

stipendierna 

 

Våra stipendiekommittéer ser fram 

emot ansökningar senast den 15 

januari. 

  

Interkulturella stipendiet 

Litteraturstipendet 

   
 

 

 

SWEA-podden  

 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=438909b3bc&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=12cb1a1ace&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d982438ad2&e=511deea384


 

 

Allas vår Agneta är verkligen en färgstark 

kvinna! Det blev ett innehållsrikt och 

underhållande avsnitt med Agneta Nilsson som 

berättade om bilfärder över hela USA, SWEA-

starten i garaget, bikini-försäljningen med mera. 

Agneta hälsar och tackar för alla fina brev och 

epost hon fått efter att avsnittet publicerats. Om 

du vill skriva en rad, så når du henne 

på: agnetaswea@gmail.com  
 

 

I senaste avsnittet av SWEA-podden reste vi ända till Papua Nya Guinea och 

hälsade på Marielle Sander som har en lång karriär inom olika FN-organ i 18 

olika länder. Marielle som är svensk men bara bott i Sverige ett fåtal år under 

sitt liv är verkligen en super-internationell kvinna.  

  

I vårt sista avsnitt innan jul (blir tillgängligt 16 december) får du träffa Årets 

Svenska Kvinna - Pia Sundhage. Häng med till Rio de Janeiro och träffa 

denna viljestarka kvinna som gått sin egen väg genom livet och uppnått stora 

framgångar. 

 

Du kan lyssna på Pia och alla tidigare poddar här. 

 

För dig som vill lära dig mer om hur man lyssnar på poddar och podcastens 

historia - se vårt tidigare webbinarium här.  
  

 

SWEAs webbinarier  

 

 

 

 

SWEAs webbinarier återkommer den 12 januari, 

men passa gärna på att se tidigare webbinarier 

under julledigheten. (lösenord: tillsammans) 

Se mer nedan. 

 

Ett stort TACK till Anna Bril och webbinarie-

gruppen för ett fullspäckat och helt fantastiskt 

program under hösten! 
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Bygg ditt varumärke på LinkedIn 

 

Tisdag 12 januari kl 16.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

  

Välkommen att lyssna på Ulrika Mårtén som är 

en av Sveriges främsta LinkedIn-experter när hon 

föreläser om hur du bygger upp ditt varumärke på 

LinkedIn, världens största digitala 

affärsnätverk. Teori kommer att varvas med 

praktisk genomgång på LinkedIn. Mer. 
 

 

 

 

Livet utan socker 

 

Måndag 18 januari kl 16.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Vi vet att vi behöver göra en förändring. Vi vet till 

och med vad och i många fall hur, men ändå 

kommer vi inte många steg från startlinjen. 

Veronika Ambertson, Individuell coach, lär oss 

bland annat hur vi kan minska på socker och 

processad mat. Svårt och vackert. Svårt och värt 

det! Är du redo? Mer. 
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Poesi i bild och ord med SWEA Art 

 

Torsdag 21 januari kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

SWEA Art bjuder in till att leka med bildens 

former och diktens rytm. Vi låter dem förstärka 

varandra till nya konstverk. Vi presenterar hur 

konstnärer kombinerar bild och text i teckning, 

måleri, collage, grafik... möjligheterna är 

oändliga. Författaren och Swean Birgitta 

Lindqvist inspirerar oss med sina  ... Mer. 
 

 

 

 

Skapa det liv du vill ha 

 

Torsdag 28 januari kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Kom med på en föreläsning med Hanna Bankier, 

Executive coach, där du får upptäcka vad det är 

som driver just dig, vilka värderingar du har och 

vad det är som står i vägen för att du ska kunna 

leva det liv du vill ha. Vi kommer titta på vem du 

vill vara, dina styrkor och vilka identiteter som 

driver dig. Mer. 
 

 

Till kommande och tidigare webbinarier  

 

  

 

Sverigemiddagen  
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Meddelande från SWEA Internationals styrelse: 

  

Tillsammans med SWEA Göteborg har SWEA International beslutat att 

Sverigemiddagen i Göteborg tyvärr behöver ställas in. Vi ser istället fram 

emot att få komma till Göteborg på Sverigemiddag år 2023.  

SWEA Malmö blir värd för middagen 2022, vilket är väldigt glädjande! 

   
  

 

Jul i SWEA-land  

 

 

 

 

Är du också nyfiken på 

vilka julevenemang med 

social distansering som 

SWEA-avdelningarna 

arrangerar i år? 

 

Vi har hela listan här  

 

 

 

Populärt på SVT Play (tillgängligt för alla) 

Luciamorgon från Jukkasjärvi - www.svtplay.se/video/29267198 

Julkalendern Mirakel - www.svtplay.se/julkalendern-mirakel  

  

 

SPONSORER  
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