
  

 

   

 

 

Kära Sweor, 

Jag upphör aldrig att imponeras av den kreativitet som sprudlar i hela SWEA! 

Nu har vi en ny internationell intressegrupp, SWEA Skriver, som Mi Karlsson 

Bergkvist har tagit initiativ till. Läs mer om den här nedan. Vi har en aktiv 

bokklubb i Europa som alla Sweor i världen bjuds in till.  

  

Vi har nya poddar och webbinarier arrangerade av SWEA International 

nästan varje vecka. Flera avdelningar bjuder också in alla Sweor via 

Facebook-gruppen SWEA Världen att vara med på deras lokala digitala 

program. 

  

SWEA Professionals uppdaterade webbplats är lanserad och vi kan nu läsa 

Petra Socolovskys blogg om att byta karriär i COVID-tider. Titta gärna in i 

verktygslådan för tips om att arrangera lokala SWEA Professional-program. 

Läs mer nedan! 

 

Ni är alla varmt välkomna den 27 mars att ta del i SWEA Internationals 

årsmöte som i likhet med förra året kommer äga rum via Zoom. Då meddelas 

vem som får utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2021 samt mottagarna av 

våra tre stora stipendier. Det är ett fint tillfälle att mötas och lära mer om 

SWEA Internationals verksamhet. Information om anmälan finns längre ner i 

brevet. 

 



 

 

Vilken vinter vi haft i många delar av 

världen! Här i Arizona har vi berg 

och mycket snö i norra delen av 

staten. Vi har även skidorter, såsom i 

Flagstaff där min dotter går på 

college. Men här i Scottsdale är nu 

våren på väg och snart är påsken 

här.   

 

Ett år har gått sedan hela världen 

drabbades av pandemin. För många 

av oss har SWEA varit ett stort stöd 

och en mötesplats under året, även 

om det mesta skett digitalt. Men tänk 

hur mycket vi har utvecklats och lärt 

oss om ny teknik och ett nytt sätt att 

umgås. Det tar vi med oss nu när vi 

går mot ljusare tider! 

  

Glad Påsk önskar jag er alla!  

  

Varma hälsningar 

 

 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

 

   
 

 

 

SWEA Internationals årsmöte  

 

 



 

 

 

SWEA Internationals årsmöte 2021 hålls via 

Zoom den 27 mars kl 15-17 CET (svensk tid). 

 

Alla medlemmar är varmt välkomna att närvara 

vid mötet. För de som inte kan vara med spelas 

mötet in och publiceras i efterhand på vår 

webbplats. 

 

 

Anmälan sker via denna länk, 

https://forms.gle/z2MtnGromYCErZJs5  
 

 

 

SWEA Skriver  

 

 

 

 

Nu har SWEA Skriver kommit igång 

och inlett verksamheten med en 

egen Facebookgrupp.  

Mi Karlsson Bergkvist, medlem i 

SWEA Global och initiativtagare till 

SWEA Skriver, säger: 

- Christina Hallmert och jag pratade 

om idén till SWEA Skriver.  
 

Jag gjorde en förfrågan via SWEA Världen på Facebook och gensvaret var 

jättepositivt. Tanken är att vi ska erbjuda en mängd olika aktiviteter för både 

nybörjare och mer professionella skrivare. Exempelvis ska vi försöka ordna 

creative writing-kurser på olika nivåer där vi kanske delvis använder oss av 

SWEAs egna resurser. Vi kommer att ha föreläsningar av författare, SWEAs 

”egna” eller utomstående, förlagspersoner, översättare, bokinläsare och 

andra som kan vara av intresse. Det ska finnas en ”anslagstavla” där vi kan 

posta något vi skrivit och vill ha kommentarer på. Där ska vi också kunna få 

råd och tips om andra skrivarrelaterade saker. 

 

Hur SWEA Skriver utvecklas beror delvis på hur många som har tid och lust 

att engagera sig. Ju fler som har möjlighet att göra en insats desto mer ökar 

utbud och möjligheter till fler aktiviteter. Margareta Nilson och SWEA Art har 
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varit till stor hjälp med sina erfarenheter därifrån. Avslutningsvis säger Mi: 

- Det jag skulle vilja uppnå med SWEA Skriver är att ge oss mod att våga 

skriva och ta tag i den där hemliga drömmen om att få sätta sin historia eller 

sina tankar på den där hägrande blanka sidan.  
  

 

Boktips  

 

 

 

 

SWEA Barcelona har 

tagit fram en lista med 

många fina boktips. 

 

Här finner du romaner, 

biografier, fackböcker 

och ett axplock av 

vårens nyheter. Är du i 

Sverige hinner du 

kanske fynda på årets 

bokrea. Läs mer här.  
 

 

 

SWEA Professional  

 

 

 

SWEA Professionals nya hemsida och blogg är nu lanserad!  

På webbsidan får du inspiration till att starta en egen SWEA Professional-

grupp i avdelningen, och du hittar en mängd tidigare program som 

arrangerats av andra avdelningar. Här finns även en lösenords-skyddad 

”verktygslåda” fylld med tips, råd och länkar. Avdelningsordförande och 

regionordförande kommer att ha lösenordet, det ska dock inte delas med 

icke-Sweor. 
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Här kan du också läsa SWEA 

Professionals blogg. Första inlägget 

kommer från Petra Socolovsky, 

SWEA Washington DC, som bytte 

karriär i COVID-tider!  

 

Vi hoppas att även icke-Sweor får 

upp ögonen för SWEA och hittar oss 

via bloggen och hemsidan. 

 

Vill du bidra med en blogg så skriv till 

sweaprofessionalblogg@gmail.com.  

 

 

Gå in och läs mer på SWEA Professionals webbplats här. 

 

Stort tack till Emelie Nyman, SWEA Luxemburg, som hjälpt oss att uppdatera 

sidan. Vi vill också tacka Helene Juliusson, SWEA Luxemburg, som hjälpt 

oss med idéer och som även koordinerar och har kontakt med våra 

bloggare.   
  

 

Axplock  

 

 

 

SWEA Chicago 
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Kreativiteten flödar, många fina 

tavlor och goda skratt! Mer. 

 

SWEA Art New York 

Bjöd in till kreativ workshop inför 

världspoesidagen. Mer. 

 

 

SWEA Professional Boston 

Internationella kvinnodagen med 

inspirerande event. Mer. 

 

SWEA Virginia Beach 

Fint initiativ för att sprida svensk 

kultur - semlor och påskägg. Mer. 

Tagga @sweainternational! 
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Använd @sweainternational så får vi meddelande och kan reposta. 

Använd #sweainternational så blir ditt innehåll sökbart från denna hashtag.  
  

 

Årets BUSa 2020  

 

 

 

 

Hjärtligt grattis till vår nya BUSa, 

Anna Brännström, SWEA Milano. 

BUS, Barn utomlands och Svenska 

Språket, delade ut utmärkelsen på 

SWEA Milanos årsmöte i februari.  

 

Anna är en eldsjäl för det svenska 

språket med många strängar på sin 

lyra. Med Milano som bas är hon en 

riktig spindel i nätet för allt som har 

med det svenska språket att göra. 

Läs mer här. 
 

 

 

SWEA BUS - Att ta studenten i Beijing  

 

 

 

 

"Studenten! Äntligen kommer dagen 

man väntat på men som, när den 

närmar sig, inte bara ger en känsla 

av lycka utan även oro, vemod och 

spänning. 

 

Efter att ha gått i stort sett hela min 

skolgång på Western Academy of 

Beijing (WAB) är det så dags att 

lämna skolan och Kina." 

 

Läs Nellie Karlssons fina artikel här.  
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Föreläsning med Agneta Nilsson  

 

 

 

 

SWEA Las Vegas bjuder in till en 

föreläsning på Zoom med SWEAs 

grundare Agneta Nilsson.  

 

Tisdagen 23/3 kl. 17:00 PST 

 

Anmäl er till ienglund@cox.net senast 

söndag 21 mars. 

Detta event är endast öppet för 

SWEA-medlemmar. 🇸🇪 

Hjärtligt välkommen hälsar SWEA 

Las Vegas! 

Se inbjudan på Instagram här.  
 

 

 

SWEAs webbinarier  

 

 

 

 

Bjud in en väninna! 

 

SWEA International uppmuntrar alla Sweor att 

bjuda in en väninna som funderar på att bli 

medlem i vår organisation att prova på ett 

webbinarium. Ett enkelt sätt att visa på en fin 

medlemsförmån som kan locka fler svensk-

talande kvinnor att komma med i SWEA. 
 

 

Gör så här: 

1. Anmäl dig själv precis som vanligt i anmälningsformuläret.  

2. Gör en separat anmälan för din väninna, med hennes namn och epost och 

skriv i sista fältet ditt För -och Efternamn, så vi vet vem som bjudit in.  
 

mailto:ienglund@cox.net
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Sveriges ambassadör i USA 

 

Måndag 22 mars kl 17.30 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Träffa Karin Olofsdotter, Sveriges första kvinnliga 

ambassadör i USA. Karin kommer att berätta om 

sin resa från Halmstad till posten som 

ambassadör för Sverige i USA. Hur är arbets-

klimatet i Washington nu efter det dramatiska 

valet? Hur är det att vara en av relativt få 

kvinnliga ambassadörer i Washington? Mer. 
 

 

 

Medlemsvård i SWEA 

 

Tisdag 23 mars kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Hur får man medlemmar i SWEA att trivas och 

vad kan man göra för att få fler medlemmar? Och 

hur får man medlemmar att ställa upp på 

förtroendeposter?  

Lisa Quondamatteo, AO SWEA Toronto, berättar 

hur de vände en 60% nedgång i medlemsantalet 

till en uppgång - på bara några år. Mer. 
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Svensk polis i fredens tjänst 

 

Torsdag 8 april kl 18.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Mona Nordberg har arbetat som svensk polis i 

nästan 40 år. Under dessa år har hon även bott 

utomlands och arbetat internationellt i 

organisationer som FN, OSCE och EU. 

Mona kommer att ta med er på en resa som 

sträcker sig över tre kontinenter och ett tjugotal 

länder. Mer. 
 

 

 

Bokklubb EMA - Utan personligt ansvar 

 

Tisdag 13 april kl 19.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Välkommen till bokklubben över avdelnings- och 

regiongränserna. Denna gång kommer vi att 

diskutera boken "Utan personligt ansvar" av Lena 

Andersson. 

Värd för detta tillfälle är Ida Zelic, Swea från 

Berlin. Ida är också lektor i svenska språket vid 

Humbolt-universitetet i Berlin. Mer. 
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Självmassage 

 

Onsdag 14 april kl 18.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Nunu Roney är grundare av The Vital Touch 

Barcelona och hon har 25 års erfarenhet av 

massage och wellness. Vi får följa Nunu i en 30 

minuters klass med självmassage-tekniker, 

akupressur-punkter och sträckningar. Du sitter 

påklädd i din stol. Ingen massageolja behövs. Vi 

arbetar med hela överkroppen. Mer. 
 

 

 

SVIV med generalsekreterare Cecilia Borglin 

 

Måndag 19 april kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Svenskar i Världen, SVIV, är utlandssvenskarnas 

röst i Sverige. 

Cecilia Borglin, generalsekreterare och medlem i 

SWEA Stockholm, berättar om varför utrikes-

ministern kontaktade SVIV under pandemins 

inledande skede samt varför internationell 

erfarenhet är så viktig och vilka sakfrågor som 

ligger på deras bord. Mer. 
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Låt pigmenten måla ditt landskap 

 

Torsdag 22 april kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Christina Måneskiöld och Margareta Nilson, 

SWEA Art, inspirerar oss att måla akvarell. 

Du får kunskap om några av de pigment som 

finns i akvarellfärger. De flesta pigmenten har 

använts i tusentals år och vi visar hur du med 

hjälp av dess egenskaper kan måla t ex öppna 

landskap. Ta fram papper och akvarellfärger och 

arbeta tillsammans med oss! Mer. 
 

 

 

Anna Wikland och Google 

 

Tisdag 27 april kl 17.00 svensk tid 

ANMÄL DIG HÄR  

Välkommen till en föreläsning med Anna 

Wikland, landschef för Google Sweden.  

Anna är sedan 2016 chef för Google i Sverige. 

Anna har examen i marknadsföringskommuni-

kation från California Lutheran University. Efter 

några år i USA anställdes hon 2006 av det 

svenska marknadsföringsföretaget Keybroker där 

hon sedermera blev VD. Mer. 
 

 

 

Se tidigare webbinarier på 

swealand.swea.org här.  

 

 

Kommande webbinarier på 

swealand.swea.org här.  

 

  

 

SWEA-podden  
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Kan man vara nykär när man är 75? 

Jo, det har hänt Birgitta Lindqvist.  

Vi fick ett super-intressant samtal 

med författaren Birgitta Lindqvist 

som berättar om sitt spännande liv i 

Stockholm, kulturrevolutionens Kina, 

Egypten, Japan, Spanien och 

hennes favoritplats, Paris. Vi får 

också höra om Birgittas senaste bok, 

Resa över avgrunden (2020) som 

handlar om tiden efter en svår 

skilsmässa och hur man tar sig 

vidare. Lyssna här. 
 

 

 

Vi har också rest till Thailand och träffat en riktig 

“super-expat”, Eva Steinbach, ordförande SWEA 

Bangkok. Eva, hennes man och tre pojkar har 

levt i fler länder än de flesta, hon menar att man 

absolut ska ta chansen och prova livet utanför 

Sverige. Men hur håller man ihop familjen och 

ser till att barnen får en så normal uppväxt som 

möjligt? Hur ska man tänka som medföljande? 

Lyssna till Evas erfarenheter och tips här. 

 

 

SWEA-podden blir mer och mer populär och vi 

har nyligen passerat 10 000 nedladdningar!  

Du kan lyssna på SWEA-podden via: 

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

eller via de kända podcast-apparna. 

 

Har du feedback eller idéer? Vi vill gärna höra 

från dig, skriv till oss på sweapodden@gmail.com 

 

God lyssning! 

Anna och Maria   
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SWEA och Swedish Press  

 

 

 

Kajsa Norman är nybliven ägare och ansvarig utgivare av Swedish Press, 

Nordamerikas enda svenska månadsmagasin som kommit ut sedan 1929. 

Kajsa med familj bor i Ottawa, Kanada och hon har nyligen blivit medlem i 

SWEA Toronto.  

 

I nästa nummer kommer Swedish Press att presentera SWEA BUS och det 

blir definitivt fler artiklar om SWEA-medlemmar senare under året, lovar hon. 

 

Det senaste numret innehåller bland annat reportage om läderdesignern 

Karin Edhlund som driver Förtrollad och Maria Thorsson, Svenska kyrkans 

nya mobila präst som ska finnas till för svenskar i hela Nordamerika. För ett 

smakprov ur det senaste numret, klicka här. 

 

Kajsa har en bakgrund som journalist och författare. Hon har tidigare skrivit 

böcker om bland annat Sverige, Kuba, Venezuela, Sydafrika och Zimbabwe. 

Hon har också tjänstgjort som press- och informationsofficer för svenska 

Försvarsmakten i Afghanistan och Mali. 

Alla SWEA-medlemmar erbjuds $10 rabatt på såväl den tryckta som den 

digitala versionen av tidningen. Om du vill ta del av erbjudandet, klicka här. 

 

 

 

Sveriges nationalblomma  

 

 

 

Var du med och röstade på Sveriges nationalblomma?  
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Det var stort intresse för omröst-

ningen om vilken blomma som ska 

representera Sverige och över 

81 000 personer har deltagit. Från 

de 30 nominerade blommorna i den 

första omröstningen till de 10 

finalisterna var det två klara favoriter 

- och nu har den Svenska Botaniska 

föreningen meddelat vinnaren. 

  

Sveriges nationalblomma är... 

Liten blåklocka!  

På latin:  Campanula rotundifolia  
 

 

Den här vackra lilla blomman är vanlig i hela Sverige och blommar från juli till 

september. Nu blir det spännande att se hur vi ska använda vår nya national-

blomma och vilket symbolvärde den kommer att få. Se resultatet här. 

 

Läs mer om de nominerade blommorna och omröstningen här. 

   
  

 

SPONSORER  
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Our mailing address is: 

SWEA International 

PO Box 4128 

Fort Lauderdale, FL 33338-4128 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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