
  

 

  

 

 

 

Kära Sweor, 

 

Jag hoppas att ni har en riktigt skön 

sommar, och vinter i Australien, var 

ni än befinner er! Själv hade jag 

nöjet att luncha tillsammans med 

många medlemmar både hos SWEA 

Malmö och SWEA Örestad, när vi var 

hemma i Vejbystrand i Skåne. Det är 

alltid lika roligt att träffa Sweor från 

olika håll i världen!  
 

Amitié och SWEA 

SWEAs nya globala donationsprojekt för SI i Paris 50 år, Amitié, hoppas vi att 

många avdelningar och Sweor vill bidra till. Jubileumsboken är redan i 

produktion och planen är att SWEA bidrar till den engelska översättningen. 

Detta projekt kan leda till ett förstärkt samarbete med Svenska institutet. Läs 

mer nedan och om hur vi enkelt kan bidra.  

 

Årets stipendiater 

Årets stipendieutdelning finns nu bland inspelade webbinarier på swea.org. 

Våra stipendiater kommer hålla separata webbinarier de kommande 
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veckorna om sin forskning, konst och dans. Läs mer nedan. 

Tack till Agneta Nilsson som grundade SWEA och dessutom tog initiativet till 

dessa fina stipendier! 

 

Vilka leder SWEA härnäst? 

SWEA International söker ordförande, vice ordförande och regionordförande 

för kommande mandatperiod på två år som börjar 1 januari 2022 för IO och 

VIO och den 1 maj 2022 för RO. 

 

Jag sökte posten som IO därför att jag ville ge tillbaka till SWEA som gett mig 

så mycket under åren, och hjälpa till att driva SWEA framåt. Det har varit och 

är fortfarande en utmanande tid för många av oss men jag är mycket stolt 

och glad över vad vi som styrelse åstadkommit tillsammans sedan pandemin 

började. 

   
 

 

 

IO-posten är ett roligt och givande 

uppdrag med ändlösa globala 

kontakter. Det kräver också mycket 

tid och jag har bestämt mig för att 

inte söka igen för nästa 

mandatperiod. Nu vill jag hinna med 

att resa mera med min man och 

träna inför fler maratonlopp. Även 

om jag avgår som IO vid nyår 

kommer jag alltid fortsätta att vara 

aktiv i SWEA.  
 

Om du brinner för SWEA och vill bidra till vår fortsatta utveckling vill jag 

varmt rekommendera att söka en post i SWEA Internationals styrelse - som 

IO, VIO eller RO. Läs mer nedan! 

 

Bjud in till SWEA 

Från 1 september är det halv avgift till SWEA International för helt nya 



 

medlemmar. Bjud in dina svenska väninnor att vara med på ett program 

eller webbinarium redan nu. För avdelningsstyrelser kommer det snart 

finnas en ”Verktygslåda för Medlemsvård och värvning” på Interninfo. 

 

Kommande internationella träffar 

SWEAs regionordförande planerar nu arbetsmöten i sina respektive 

regioner. Det är tyvärr ännu inte möjligt att arrangera större regionmöten 

för alla medlemmar. Däremot fortsätter planeringen inför VM i Fort 

Lauderdale den 28 april-1 maj 2022. Då hoppas vi återigen kunna välkomna 

Sweor från hela världen!   

 

Varma hälsningar 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

 

 

SWEAs globala donationsprojekt Amitié  

 

 



 

 

Svenska Kulturhuset i Paris är Sveriges enda kulturhus utomlands. Det är 

etablerat i världskulturstaden för att sprida svensk kultur och tradition - en 

verksamhet helt i linje med SWEAs grundläggande syften. Kulturhuset och 

Svenska institutet i Paris firar i år 50 år och temat för jubileumsåret är 

Amitié, vänskap på franska. 

 

SWEAs grundare Agneta Nilsson tog initiativet till SWEAs globala 

donationsprojekt att stötta Svenska institutet och framför allt Kulturhuset i 

Paris och jubileumsprojektet Amitié. 

Det här är ett intressant tillfälle för SWEA globalt. Ett partnerskap med 

kulturhuset är av stort värde för SWEA som organisation och kan la ̈gga 

grunden för ett na ̈rmare framtida samarbete med Svenska institutet och 

va ̊rt gemensamma Sverigefra ̈mjande arbete i va ̈rlden. 

Lyssna till Agneta, klicka på bilden ovan! 

 

Läs mer om projektet, samt om hur du och/eller din avdelning enkelt kan 

donera på swea.org. 
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Fram till den 13 augusti har det inkommit USD 4907 i donationer. Följ 

utvecklingen här.  

 

 

SWEA International informerar  

 

 

 

SWEA Internationals stipendieutdelning 2021  

 

 

 

En av höjdpunkterna under SWEA-

året, stipendieutdelningen, 

genomfördes för andra gången 

virtuellt via Zoom.  

 

Luca Gendolavigna berättade om 

hur hans intresse för svenska 

språket kom till och om sin forskning 

kring interkulturell samtidslitteratur. 

Evelina Nolin beskrev sina skulpturer 

som återger fenomen i omgivningen 

mot en historisk bakgrund från 

hennes egen släkt och dess 

relationer till USA. Emanuel Ippolito 

bjöd på filmklipp där vi fick njuta av 

hans  
 

fantastiska dans och fina berättelser från barndomen. Läs mer här. 

 

Missade du den fina stipendieutdelningen? Inga problem, nu kan du se den 

här på Vimeo. Lösenord: tillsammans 

 

 

Träffa Evelina, Luca och Emanuel! 

Redan imorgon kommer det första av tre webbinarier med stipendiaterna. Vi 
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får höra mer om deras bakgrund, arbeten och framtidsplaner. Skicka gärna 

in frågor i förväg via anmälningsformuläret. För mer information och 

anmälan klicka på länkarna nedan.  

 

Måndag 16 augusti, kl 17.00 svensk tid 

Evelina Nolin, SWEA Internationals Interkulturella stipendiat 2021 

 

Tisdag 24 augusti, kl 18.00 svensk tid 

Luca Gendolavigna, SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021 

 

Torsdag 2 september, kl 19.00 svensk tid 

Emanuel Ippolito, SWEA Internationals Paskellstipendiat 2021  

 

 

 

 

Årets Svenska Kvinna 2021 

 

Den högtidliga utdelningen av 

utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 

2021 till H.K.H. Kronprinsessan 

Victoria kommer äga rum den 9 

september kl. 14.* 

 

Utdelningen sker digitalt via Zoom. 

Var med du också! 

 

Mer information kommer i början av 

september. 

 

*Med reservation för eventuella 

förändringar utanför vår kontroll.  
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Spännande uppdrag! 

 

Är du på jakt efter ett intressant och utvecklande förtroendeuppdrag? 

SWEA International söker Internationell ordförande, Vice Internationell 

ordförande och Regionordförande för kommande mandatperiod på två år 

som börjar 1 januari 2022 för IO och VIO och den 1 maj 2022 för RO. 

Läs mer under lediga uppdrag på swea.org.  
 

 

  

 

 

 

Ny regionordförande MEMA  

 

 

 

 

Sweor i världen rör på sig, det vet vi. 

Pia Lassmann Menniti är ny RO i 

MEMA och styrelsemedlem i SWEA 

International. 

 

Pia är i grunden gotländska, men 

uppvuxen i Stockholmsområdet, och 

boende i Rom sedan 28 år. 

Hon har varit SWEA medlem i över 

20 år och säger att det var först 

under VM i Arizona som hon fick upp 

ögonen för vad SWEA innebär. 

Läs mer om Pia här.  
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SWEAs intressegrupper  

 

 

 

 

 

SWEA Arts Hattparad! 

 

Inför Hattens Dag den 7 augusti 

utmanade SWEA Art alla Sweor att 

bidra till en konstens hattparad! 

 

Fyrtio Sweor antog utmaningen och 

bidrog med ca sjuttio konstverk.  

Och vilka fantastiska hattar Art-

Sweorna bidrog med! 

Målade, tecknade, skulpterade, i 

järn, som collage, hattar som 

örhängen, som land art. Och alldeles 

riktiga hattar, många Sweor 

fotograferade sig själva i sina 

skapelser.  

 

Hela hattparaden finns att se som 

en virtuell utställning här på SWEA 

Arts webbplats.  
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SWEA Skriver 

 

Sommarakademien har nu nått fram 

till del 9 - slutet. Det är med 

spänning vi har följt många 

skrivarsweors fina bidrag i SWEA 

Skrivers facebook-grupp. Hur ska 

novellerna sluta? 

 

SWEA Skriver - nätverket för alla 

skrivande Sweor. Vill du utveckla din 

kreativitet? Gå med du också! 

Mer inspiration finner du på 

skriver.swea.org.  
 

 

 

 

SWEA Professional 

 

SWEA Professionals blogg, Svensktalande 

kvinnor med världen som arbetsplats, har 

sommaruppehåll och återkommer i september. 

Fram tills dess läs gärna tidigare inlägg, eller 

varför inte bidra med en blogg! 

 

Är du nyfiken på företagsverksamhet, 

intresserad av arbetsliv och yrkesfrågor? Gå med 

i vår nya facebookgrupp SWEA Professional 

Världen, nu med en mentorskaps-funktion.  

 

Funderar ni på att starta en SWEA Professional 

grupp? Då kan förmodligen Verktygslådans tips 

och råd på vår webbplats vara till hjälp.  
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SWEA på nätet  

 

 

 

SWEA Internationals webbinarier - mer spännande på gång  

 

 

 

Nu är vi tillbaka med ett fullspäckat 

höstprogram! Vi får bl a möta en 

riktig influencer, Michaela Forni, som 

har 100 000 följare på sitt populära 

Instagram-konto, @michaelaforni. 

Vad gör en Influencer egentligen, det 

får vi reda på den 8 september! 

 

Kommer du ihåg Alexandra Charles, 

nattklubbsdrottningen från 80-talet? 

Den 14 september berättar hon om 

sitt hjärteprojekt, 1.6 

miljonerklubben som värnar om 

kvinnors hälsa.  
 

 

Senare i september bjuder SWEA Professional på två spännande föredrag: 

Kristina Lindhe, VD och grundare för livsstilsmärket Lexington och Marianne 

Hamilton om hennes bok, Råd till min kära dotter - hur du bäst navigerar i 

företagsvärlden. Mer om dessa och hela det kommande 

webbinarieprogrammet finner du på swealand.swea.org. 

 

Tidigare inspelade webbinarier finns här på swealand.swea.org.  

 

 

 

SWEA-podden 

 

“Vilket fantastiskt arbete ni gör, vilka intressanta frågor och vilka underbara 

kvinnor ni intervjuar!” Ulrika  
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SWEA-podden levererar berättelser 

från svenska kvinnor som bor eller 

har bott utomlands.  

Nya spännande intervjuer är på 

gång och kommer i september. Tills 

dess, lyssna gärna in på någon av 

våra 24 intressanta intervjuer med 

både kända och okända svenska 

kvinnor utomlands. 

  

Tack för all fin feedback som vi fått 

under året från Sweor över hela 

världen. Om du har idéer eller är 

intresserad av att vara med i teamet 

runt SWEA-podden, hör av dig 

till: websocialmedia@swea.org  
 

 

Lyssna! och läs mer om alla avsnitt här på swea.org/sweapodden.  

 

 

 

Välkommen till Bokklubb EMAs höstprogram!   

 

mailto:websocialmedia@swea.org
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Efter en lyckad vårsäsong med Bokklubb EMA över avdelningsgränserna 

presenterar vi nu programmet för hösten och fram till januari.  

 

Måndag 6 september kl 19.00 svensk tid 

Håkan Nesser: Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö 

Måndag 18 oktober kl 19.00 svensk tid 

Alex Schulman: Bränn alla mina brev 

Tisdag 30 november kl 19.00 svensk tid 

Emma Hamberg: Je m'appelle Agneta 

Måndag 17 januari kl 19.00 svensk tid 

Kerstin Thorvall: När man skjuter arbetare 

 

I våras hade vi hela 130 Sweor anmälda i snitt per bok-tillfälle. Kom ihåg att 

du kan delta i en eller flera av de fyra bokklubbs-träffarna och du är varmt 

välkommen även om du inte hunnit läsa klart boken. Bokklubb EMA 

välkomnar Sweor från hela världen. I höst kommer fokus att vara på 



 

samtalen om böckerna. 

 

Bokklubb EMA genomförs som ett digitalt möte via ZOOM. Läs mer om 

böckerna samt anmäl dig redan 

nu! https://swealand.swea.org/bokklubbema-kommande-traffar/ 

Vi spelar in varje tillfälle, om du missar ett så kan du titta i efterhand. 

Vårens inspelade träffar hittar du här: https://swealand.swea.org/bokklubb-

ema-inspelade-traffar/ 

 

Madeleine Siösteen Thiel, Lena Brolli, Ida M Kolovrat Zelic samt Barbro 

Guaccero hälsar alla Sweor välkomna till en ny säsong med fyra 

högintressanta böcker. 

 

 

AXPLOCK  

 

 

 

 

SWEA Malmö 

Fantastisk hattparad på årets sista 

sommarlunch på Flommens GK!  

 

SWEA Melbourne 

Firade jul i juli med ylletröjan på hos 

Svenska Kyrkan. Mums! 
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SWEA San Francisco 

Är söta getter och harmonisk yoga 

en bra kombination? 

 

SWEA International 

Du följer väl presentationerna av 

Sweor med förtroende uppdrag? 

 

SWEA DC  + SWEA Arizona  = 🤩🤩  
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Häng med och Gympa med Chattis i SWEA DC! 

  

Må bra, bli glad och få en stark kropp av att gympa med Chattis. Vi ses varje 

fredag, med start den 10 september, på Zoom klockan 10.00 AM EST. Du 

behöver endast ha tillgång till hantlar, stol och en vattenflaska. Vill du också 

vara med, skicka ett mejl till Chatarina Lindvall, chattis_lindvall@hotmail.com 

för att få en Zoom länk så att du kommer in i gympasalen. Alla Sweor 

hjärtligt välkomna. 

 

SWEA Arizonas fina sportlinne och många fler produkter finner du på 

produkter.swea.org.   

 

Fira 120-års jubileum med SWEA Sverige!  

 

 

 

För 35 år sedan startades SWEA 

Göteborg och SWEA Stockholm och 

för 25 år sedan, SWEA Malmö och 

SWEA Örestad. 

 

Har man bott utomlands länge har 

samhället hunnit förändras och 

kanske har vänkretsen glesnat. Då 

finns vi hemvändar-avdelningar här i 

Sverige och välkomnar Sweor till oss. 
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Precis som SWEA-avdelningar ute i 

världen, står vi för systerlig gemen-

skap, stöd och roliga aktiviteter.  
 

 

SWEA Sverige fyller 120 år och välkomnar varmt alla Sweor att fira vårt 

jubileum med oss via Zoom den 8 september! (gärna iförd hatt) Program 

och anmälan finner du här på stockholm.swea.org.  

  

 

Olympiska spelen Tokyo  

 

 

 

 

Hatten av för Sveriges 

OS-trupp! 

 

Teamet kom hem från 

Tokyo med 9 medaljer, 3 

guld och 6 silver, och 

totalt 40 placeringar 

bland de 10 främsta. Ett 

fantastiskt bra resultat! 

 

Har du koll på OS-

statistik? Vet du vid 

vilket OS vi tog flest 

medaljer? 

   
 

 

 

SPONSORER  
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