
  

 

   

 

Kära Sweor, 

Nu lanserar vi SWEA Mentorskap! Läs mer om det längre ner i ännu ett 

fullspäckat nyhetsbrev! 

 

Sköna maj är här och det är så roligt att följa SWEA-avdelningar på 

Facebook och Instagram där ni visar upp allt trevligt som är på gång, både 

via Zoom och i verkliga livet.  

 

I april arrangerade SWEA International tre webbinarier; ”Lär känna SWEA 

International”.  

Det var både intressant och lärorikt innehåll som hade satts ihop för 

ordförande och vice ordförande i SWEAs avdelningar. Vi hade också 

breakout-rum, där vi kunde diskutera angelägna ämnen i mindre grupper.  

 

Mötena var välbesökta och många tyckte att det vore värdefullt att få dela 

dem med sina styrelser och medlemmar. Alla deltagare har fått länk och 

information som kan vara till hjälp i deras uppdrag. Du finner länkar till 

presentationerna lite längre ner i brevet och på swea.org. 

 

För mig och SWEA Internationals styrelse var det en riktig energikick att få 

möta bekanta och nya ansikten. Vår grundare Agneta Nilsson deltog, liksom 

vår juridiska rådgivare, Gîta Paterson. 

Tack till alla Sweor som engagerar sig i avdelningsstyrelser, kommittéer och 

på andra sätt för att driva SWEAs verksamhet framåt i våra avdelningar! 



 

 

Njut av den härliga våren! Eller hösten, ni som bor i Australien. 

Här i Arizona var vi ute och hajkade tillsammans i april. 

Vi deltog i en stegtävling med region VAME och SWEA Denver. 

Det blev det hurtiga laget från Denver som vann!  

 

Nu ser vi fram emot månadens helgdagar Kristi Himmelsfärd och Pingst! 

 

 

  

Varma hälsningar 

 

 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

 

   

 



 

SWEA Arizona pustar ut efter stegtävlingen.   
  

 

LÄR DIG ALLT OM SWEA!  

 

 

  

 

LÄR KÄNNA SWEA INTERNATIONAL  

Webbinariet och presentationerna för lokalstyrelserna som sändes i april 

finns nu tillgängliga för alla Sweor: 

  

HÄR KAN DU SE "LÄR KÄNNA SWEA INTERNATIONAL"  

Lösenord: tillsammans 

  

HÄR HITTAR DU GITA PATERSONS PRESENTATION 

Lösenord: laglig 
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SWEA Professional  

 

 

Mentorskap - vilken möjlighet för SWEA!  

 

SWEA International lanserar nu möjligheten för dig som medlem att vara 

mentor, eller att själv söka en mentor bland våra Sweor världen över.  

 

Mentorskap är ett samtal mellan en mentor och en person som söker en 

mentor. Det går ut på att dela kunskap, råd och erfarenheter och kan handla 



 

om olika saker, som karriär och eget företagande, men även andra ämnen.  

 

Så här gör du: 

Ansök först om medlemsskap i NYA: SWEA Professional Världen på Facebook. 

Läs sedan informationen om mentorskap, inklusive instruktioner här på:  

SWEA Professionals webbsida.  

 

Läs igenom Guide för mentorskap och Teknisk vägledning för mentorskap 

Registrera dig som mentor - eller sök en mentor enligt den tekniska 

vägledningen.  

 

Det är viktigt att du läser igenom de båda dokumenten ovan - innan du sätter 

igång.  

 

Tills vidare kommer den gamla gruppen SWEA Professional Worldwide ligga 

kvar, men vi ber alla medlemmar att successivt flytta till den nya gruppen; 

SWEA Professional Världen.  

 

 

SWEA Internationals arbetsgrupp för SWEA Professional i samarbete med  

Jessica Hill Holm och Anna Gustafson Bril.   
 

 

 

SWEA Professional blogg 

 

Linda Strom, entreprenör och 

grundare av nystartade företaget 

Relocal Seattle LLC, är senast ut i 

SWEA Professional blogg. Linda, 

som bor i Seattle i USA 

sedan många år, berättar om sin 

affärsidé; att hjälpa nyinflyttade 

komma tillrätta i stan, med hjälp av 

sitt breda kontaktnät. Hur har det 

egentligen funkat att jobba under 

detta år, då det mesta snurrat kring 

en viss pandemi?  
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 LÄS MER OM LINDA STROM PÅ SWEA 

PROFESSIONAL BLOGG 

 

 

 

Var med och bidra! 

 

Så många intressanta Swea-berättelser det finns därute! 

Så klart hoppas vi att även icke-Sweor hittar oss via bloggen och hemsidan.  

 

Vill du själv bidra med en blogg? 

Skriv då till: 

sweaprofessionalblogg@gmail.com.  

   
  

 

Kommunikationskommittén söker..   

 

 

Vi söker en ansvarig för Mediarelationer/Public relations 

 

SWEA International söker entusiaster som vill se mer av SWEA i svenska 

och utländska medier. Det vore förstås fantastiskt om du redan har 

erfarenhet av liknande arbete. Kanske har du sedan tidigare arbetat på en 

PR-byrå eller en marknadsavdelning och är van att driva 

kommunikationsfrågor.  

 

I rollen behöver du brinna för att skriva pressreleaser, aktivt driva 

pressarbetet genom att ta kontakt med journalister samt kunna sälja in 

artiklar och framförallt SWEA som organisation.  

 

Du kommer vara en del av ett dynamiskt gäng i kommunikationskommittén 

där vi tillsammans ansvarar för SWEA Internationals kommunikationskanaler 

både internt och externt.  

Rollen kan utformas och du har möjlighet att påverka den framtida 

utvecklingen av arbetet.  Utöver PR finns det även möjlighet att både arbeta 

med Twitter och andra sociala medier, Wordpress eller kanske ta en aktiv roll 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=ec53e7f1bb&e=511deea384
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som copywriter på webben.  

 

Kontakta kommunikation@swea.org om detaljer i fall det låter spännande.  

 

Hoppas vi hörs! 

 

  

 

 

 

SWEA SKRIVER  

 

 

 

SWEA Irland - skrivarkväll med Susanne O'Leary 

 

Den 15 april anordnade SWEA Irland ett uppskattat webbinarium med 

författaren och nyblivna Swean Susanne O´Leary. 

Det blev en mycket intressant och givande kväll då Susanne berättade om 

sitt liv, hur det kom sig att hon började skriva böcker och vägen till ett 

framgångsrikt författarskap.  

 

mailto:kommunikation@swea.org


 

Susanne bor sedan 2002 i grevskapet Tipperary med sin irländske man. 

Innan dess har de bott i flera olika länder genom makens arbete. 

 

Vill du veta mer och få möjlighet att se det inspelade webbinariet? 

Klicka på länken: 

 

HÄR KAN DU LÄSA MER OM SUSANNE O´LEARY  

   

 

 

Susanne O´Leary på webbinariet tillsammans med några av Sweorna som deltog.  
 

 

SWEA Skriver växer! 

 

Mindre än tre månader sedan startskottet kan vi stolt meddela att SWEA 

Skriver nu har en hemsida och eget nyhetsbrev.   

Det har varit raska dagar efter det att intressegruppen SWEA Skriver först 

började sina trevande steg med en Facebookgrupp som startades upp i 

februari i år. Inte trodde vi i styrgruppen att intresset skulle vara så stort, men 

då vi numera har närmare 140 medlemmar så känns det som att det var ett 
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behov hos många Sweor som bara väntade på att bli fyllt.   

  

Bland våra medlemmar i SWEA Skriver kan du finna publicerade författare, 

glada amatörer och allt däremellan. Med detta i åtanke försöker vi därför 

erbjuda en bredd med aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål. 

Kanske kan Sommarakademien som lanseras i juni vara något som 

passar just dig?  

 

Låter det intressant? Besök den nya hemsidan ochanmäl dig för vårt 

nyhetsbrev för att få uppdateringar om skrivarkurser, nya skrivövningar, 

webbinarier och andra nyheter via mejl! 

 

Gå med i SWEA Skrivers Facebookgrupp för att läsa varandras texter   

  

Varma hälsningar  

Stina och styrgruppen i SWEA Skriver  

skriver.swea.org  
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Nytt nummer av Forum  

 

 

 

Håll ut! Om två veckor kommer nästa nummer av Forum!  

Då kan du läsa om Årets Svenska Kvinna, SWEA Internationals stipendiater 

samt den nya juryn för Sigrid Paskells Stipendium. Numret innehåller också 

artiklar om hur både Svenska Skolan samt olika SWEA-avdelningar fortsatt 

vara aktiva under pandemin. 

 

Louise Jansson fortsätter att spana trender, Malin Kågeman ger hälsotips 

och Malin Lager reflekterar kring språkliga uttryck. Dessutom bjuder vi på 

svensk matkultur i New York, Bangkok och Virginia Beach. 

 

Det och mycket mer hittar du i nästa nummer av SWEA Internationals 

medlemstidning! 

 



  

 

I köket med glada Sweorna Gunilla Noaksson - Burke och Agneta White, SWEA Virginia Beach.  
  

 

SWEA International på Facebook  

 

 

  



 

Inom kort kommer administratörerna i SWEA Internationals Facebook-

grupper att se över att alla som deltar i våra grupper har ett aktivt 

medlemsskap i SWEA. 

 

Om du har missat att betala medlemsavgiften, så gör det gärna den 

närmaste veckan för att undvika att vi lyfter ur dig ur gruppen.  

 

Denna gång har vi inte möjlighet att skicka personliga meddelanden, om du 

blir borttagen från våra grupper så beror det på obetald medlemsavgift. 

 

Du är alltid välkommen tillbaka så snart du står som betalande Swea i vårt 

medlemsregister Upright.  

 

Tack för din förståelse. 💗  
  

 

Avdelning i fokus  

 

 

 

Har din avdelning något att berätta? 

 

Något spännande eller intressant som ni vill dela med er av? Kanske har ni 

genomfört ett lyckat projekt, en donation, ett givande samarbete? Vill ni 

berätta om en inspirerande medlem - eller något helt, helt annat?  

 

Kontakta oss på redaktionen om ni vill vara med i Avdelning i fokus. 

Mejla till: sweanytt@swea.org och berätta med både text och bild. 

 

Vi hörs!  
  

 

Axplock  

 

 

mailto:sweanytt@swea.org


 

 

SWEA New York 

 

SWEA Art New York håller ett 

webbinarium den 20 maj, där vi får 

lära känna Monika Knutsson, 

framgångsrik smyckesdesigner. 

Monikas vackra smycken har visats i 

flera kända modemagasin och 

tidningar.    

Här får vi veta hur det går till i den 

konstnärliga processen, från idé till 

färdigt smycke. Alla intresserade 

Sweor kan delta via Zoom! 

 

Läs mer om SWEA New Yorks 

webbinarium med Monika Knutsson 

 

SWEA Rom 

 

Alla vägar bär till Rom är ju ett 

talesätt om denna fascinerande stad. 

Och visst vill man gärna åka hit! 

Så mycket historia, kultur och 

arkitektur som möter upp så fort man 

går ut genom dörren. 

 

Styrelsemedlemmarna i SWEA Rom 

turas om att berätta om staden, sig 

själva och livet här. Trevligt! 

 

 

Se mer av "La dolce vita" genom SWEA 

Rom 
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SWEA Japan 

 

Det är en konst att kunna arrangera 

blommor vackert. Japans 

traditionella blomsterarrangemang 

kallas Ikebana. SWEA Japan har 

gått en kurs i ämnet och fått lära sig 

hur man gör. Så fint! 

 

Se SWEA Japans fina blommor enligt 

traditionell Ikebana 

 

SWEA Sydney Adelaide Canberra 

 

Mindfulness vet vi ju vad det är 

ungefär. Pottery också. Men mindful 

pottery? Det låter ju helt underbart!  

SWEA Adelaide provade på denna 

lite udda, men säkert väldigt härliga 

aktivitet. Man vill ju veta mer! 

 

SWEA Adelaide - kreativ kväll med 

Mindful pottery  

 

 

Tagga @sweainternational! 

 

Använd @sweainternational så får vi meddelande och kan reposta. 

 

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

   
  

 

SWEA Art - Flyttfåglarnas dag  

 

 

Vi är alla flyttfåglar! 

 

Flyttfåglarnas dag infaller 9 maj,  en dag som SWEA Art uppmärksammade. 
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Vi Sweor är ju alla flyttfåglar. Det blev drygt 60 konstverk i olika tekniker av 

över 40 Art-Sweor som gav temat flyttfåglar spännande tolkningar! 

 

Gå in och se hela Internet-utställningen här på SWEA Arts hemsida.  

 

 

Dessutom har SWEA Arts syster-intressegrupp, SWEA Skriver, just nu 

reseskildringar som tema. Det finns alltså alla möjligheter att fortsätta vara 

kreativ på temat flyttfåglar, hälsar Margareta Nilson, SWEA Art!  
 

 

  

 

Eva Ydregård Enström, Marbella               Maria Öhlin Lohsetter, München  
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Maude Schyffert, Stockholm                       Barbro Hallén, Göteborg  
 

  

 

Sent ute med din anmälan?  

 

Kom ihåg att om du anmäler dig samma dag som ett webbinarium äger rum 

så kan vi inte garantera att du hinner få Zoom-länken skickad på mejl. 

Däremot ligger alltid Zoom-länken till webbinariet ute på vår medlemsgrupp 

SWEA Världen på Facebook, samma dag.   
  

 

Kommande webbinarier  

 

 



  

 

 

Almedalsveckan med 

projektledare Mia Stuhre 

 

Tisdag 18 maj kl 18.00 svensk tid 

 

Mia Stuhre är projektledare för den världskända 

Almedalsveckan på Gotland, som arrangeras 

varje år sedan över femtio år tillbaka. Mia, som är 

anställd av Region Gotland, är värd för veckan 

där våra svenska partier och numer också många 

andra samhällsgrupper möts. 

 

Nu får vi träffa Mia, som under sin 

föreläsning  kommer att berätta om 

Almedalsveckan, världens största demokratiska 

mötesplats för alla som vill diskutera 

samhällsfrågor.  

 

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET OM 

ALMEDALSVECKAN HÄR   
 

 

 

 

Bokklubb EMA: 

Tullias värld av Kerstin Ekman 

 

Måndag 24 maj kl 19.00 svensk tid 

 

Välkommen till Bokklubb EMA - Europa, 

Mellanöstern och Afrika - en bokklubb över 

avdelnings- och regionsgränserna. 

 

Vår inbjudna gästtalare är Anders Larsson Kapp, 

recensent och litteraturskribent.  
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Kerstin Ekmans senaste bok är en bildningsresa i 

antikens Rom och en skildring av ett kvinnoöde. 

Tullia var dotter till advokaten, politikern och 

författaren Cicero, fortfarande berömd för sin 

retorik.  

 

Värd för detta tillfälle är Lena Brolli, Swea boende 

i Stockholm. 

 

 

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET MED BOKKLUBB EMA   
 

 

 

 

Min Sanning med Mona Tumba  

 

Onsdag 2 juni kl 18.00 svensk tid, mingel från 

kl 17.30 

 

Mona Tumba har, tillsammans med journalisten 

Anna von Koch, skrivit en efterlängtad biografi 

över sitt fascinerande och dramatiska liv. 

Boken Mona Tumba: Min sanning, är inte bara 

historien om en positiv och empatisk kvinna, utan 

lika mycket en skildring av alla de kvinnor som 

varit familjens trygga punkt och kärleksfullt stått 

vid sin mans sida även när det stormat. 

 

Mona bor i Palm Beach, Florida och är både 

konstnär och medlem i SWEA Florida.  

Gå gärna in på Monas Art Gallery och titta på 

hennes alster! 

Hon kommer nu att träffa oss via Zoom och 

berätta om sin nya bok.  

 

ANMÄL DIG HÄR TILL MONA TUMBAS WEBBINARIUM  
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Arkivera SWEA hos Swenson Center 

 

Torsdag 3 juni  kl 18.00 svensk tid, 

mingel från 17.30  

Hur och vad ska man spara av SWEAs material 

och dokument? Finns det några riktlinjer? 

Hur tänker man runt arkiv inom SWEA? Digitalt 

material - hur sparar man det?  

Hur förvarar Swenson Center SWEAs material?  

Bör man gärna skicka in protokoll, material från 

aktiviteter, foton både i digital och tryckt 

material?  

 

Det kommer du att få kunskap om under en 

föreläsning med teamet som tar hand om SWEAs 

arkiv på Swenson center vid Augustana College. 

Professor Dag Blanck, föreståndare för Swenson 

Center kommer att föreläsa tillsammans med 

kollegorna professor Kimberly La Palm och lektor 

Lisa Huntsha.  

 

ANMÄL DIG TILL SWENSON CENTERS 

FÖRELÄSNING OM SWEAS ARKIV 

 

 

 

SWEA Art - Börja måla akryl 

 

Torsdag  10 juni kl 17.00 svensk tid  

Akryl ett bra val om du vill måla på duk. 

Akrylfärger är lätta att arbeta med, de torkar 

snabbt och du kan blanda, måla över och ändra 

så mycket du vill. Nu får du chansen att lära dig 

hur det fungerar tillsammans med SWEA Art! 

Akrylfärger är relativt prisvärda, de finns i många 

nyanser, men du behöver bara några få till att 

börja med. Lägg till några penslar, en canvasduk 
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och eventuellt ett staffli. Mer behöver du inte! 

 

Många nutida konstnärer arbetar i akryl, som 

använts sedan 1940-talet. Tidigare använde 

man oljebaserade färger, men har man lärt sig 

måla i akryl så kan man också måla i olja. 

 

Christina Måneskiöld och Margareta Nilson som 

leder webbinariet hälsar alla varmt välkomna!  

 

ANMÄL DIG HÄR TILL SWEA ARTS WEBBINARIUM  
 

 

 

 

NYTT SÄTT ATT SÖKA WEBBINARIUM   

 

 

 

SWEA med E som i Educational..  

 

Snart är det sommar och därmed  ledig tid väntar för många av oss. Då 

kanske det kan vara intressant att lära sig något nytt? Det är lätt ordnat 

genom att välja bland alla de över 70 fantastiska webbinarier som SWEA 

International presenterat under 2019, 2020 och 2021! Och nu finns de också 

sorterade i ämneskategorier så att du lättare kan hitta det som intresserar 

just dig.   

 

Kanske du vill lära dig om teknik? 

Då hittar du flera webbinarier under rubriken Tekniska verktyg. 

Eller varför inte lite matinspiration? Finns under kategorin Matlagning.  

Dessutom med spännande personligheter som till exempel författaren Helena 

Thorfinn, professor Dag Blanck, fotbollslegenden Pia Sundhage, SWEA 

Internationals vice ordförande Eva Kars -  med flera.   

 

Se vad du är nyfiken på - andra ämnen är t ex samhälle, barn, hälsa, karriär, 

författare och träning. 
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HITTA ALLA WEBBINARIER I ÄMNESKATEORIER HÄR 

 

 

Gillar du SWEA Internationals föreläsningar? 

Har du idéer på föreläsare eller ämnen? 

Eller är du intresserad av att arbeta i teamet webbinarie-gruppen och utforma 

föreläsningar, lära dig redigera filmer eller vara värd?  

 

Hör av dig till Anna Bril på websocialmedia@swea.org 

   
  

 

Se tidigare webbinarier på 

swealand.swea.org här.  

 

 

Kommande webbinarier på 

swealand.swea.org här.  

 

 

 

 

Bjud in en väninna! 

 

SWEA International uppmuntrar alla Sweor att bjuda in en väninna som 

funderar på att bli medlem att prova på ett webbinarium. Ett enkelt sätt att 

visa på en fin medlemsförmån som kan locka fler svensktalande 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 

mejladress. Skriv sedan i sista fältet ditt för- och efternamn, så vi vet vem 

som bjudit in. 
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Åh, så många spännande svenska kvinnor i SWEA-podden...  
 

Ewa Kumlin är vårt svenska kultur-

proffs som leder Institut Suédois i 

Paris, Sveriges enda kulturhus 

utomlands som sorterar under 

Svenska institutet. 

 

Ewa startade karriären som 

sekreterare på UD och följde därefter 

med maken ambassadören till både 

Grekland, Brasilien och Japan. Men 

dalkullan Ewa har ett ordspråk som 

hon lever efter, nämligen “gräv där 

du står” vilket ledde till att hon 

startade utställningen “Swedish Style 

in Tokyo” under åren i Japan.   

 

2003 mottog Ewa utmärkelsen Årets 

Svenska Kvinna av SWEA 

International för sitt fina arbete med 

att sprida svensk kultur utomlands, 

något som hon i högsta grad 

fortfarande gör. 



 

 

   

 

Ebba Blitz är VD inom IT-säkerhet i 

USA och bor i södra Florida. Under 

många år arbetade Ebba som 

programledare i TV-serier som När 

och fjärran och Draknästet, men det 

var efter en retreat på Bali som hon 

och maken Fredrik beslutade att 

flytta över Atlanten och testa livet i 

Kalifornien, USA. 

 

Sagt och gjort, den 12 januari 2015 

drog flyttlasset och sedan dess har 

familjen hunnit med fem år i 

världskända Palo Alto där de var 

grannar med bl.a. Mark Zuckerberg.  

 

Vi pratar om uppväxten i Stockholm 

och vikten av att tidigt få ta eget 

ansvar och tjäna egna pengar. Och 

så skillnader mellan Sverige och 

USA och mycket mer... Häng med i 

SWEA-podden!  

 

   

 

 



 

Vem kommer på onsdag den 19 

maj i SWEA-podden? 

 

Jo, självaste Maria Montazami, direkt 

från sitt hem i Laguna Niguel i södra 

Kalifornien.  

 

Maria är känd som en av deltagarna 

i Svenska Hollywood-fruar, den 

populära reality-serien från 2009.  

Vi samtalar bland annat om 

uppväxten i Västerås och Malmö och 

de dagliga samtalen med Marias 

mamma och syster hemma i 

Sverige. Visste du att Maria 

dessutom under många år har varit 

aktiv i SWEA?  

 

Dessutom ett avslöjande om Marias 

kända inredningsstil som hon nu helt 

bytt ut till.... Ja, vad?  

 

Vill du veta mer, häng med från 

onsdag 19 maj: 

https://swea.org/sweapodden-

overblick/ 
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SWEA-podden finns nu på alla 

stora plattformar för poddar 

 

Spotify, Apple podcasts, Google 

podcasts, eller Acast, bara att välja. 

 

Eller så klickar du helt enkelt in på det 

avsnitt som du vill lyssna på och 

därefter på den gröna pilen för att 

lyssna direkt från SWEAs 

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

overblick/ 

 

Obs! Du kan få vänta någon minut när 

podden laddar ner, innan ljudet 

kommer igång. 

 

Mycket nöje! 

 

 

Hör gärna av dig med feedback och 

idéer till SWEA-podden: 

 sweapodden@gmail.com 
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Snart dags att välja IO & vice IO för perioden 2022 - 2023 

 

Är du intresserad av att söka ett spännande förtroendeuppdrag, eller känner 

du kanske någon som du vill rekommendera? Hör av dig till office@swea.org 

 

Läs mer på SWEA Internationals hemsida om posterna IO & vice IO. 

   
 

 

 

 

Vill du veta mer om Mona Tumba? 

 

SVT Play sänder en serie i tre delar om Sven och Mona Tumbas liv.  

 

Se trailern till  "TUMBA - EN SLÄKTSAGA"  på SVT Play 
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Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

  

 

Viktigt! 

 

Om du avsäger dig prenumerationen ovan - unsubscribe from this list -  så 

gäller detta för alla utskick från SWEA International som sker via Mailchimp.  

D.v.s du kommer varken att få Nyhetsbrevet, Forum, inbjudningar till 

Sverigemiddagen, Världsmöten eller ÅSK-omröstning m.m.  

  

 

  

  

 
 

https://swea.us20.list-manage.com/vcard?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=23fc1b78f4
https://swea.us20.list-manage.com/profile?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=23fc1b78f4&e=511deea384&c=a16a5aaa57
https://swea.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=23fc1b78f4&e=511deea384&c=a16a5aaa57

