
  

 

  

 

 

 

Kära Sweor, 

   
 

Hösten är här och det är så roligt att läsa i sociala medier och protokoll om 

kräftskivor, webbinarier och andra program i SWEA-världen. 

 

Det är full aktivitet i SWEA International också! 

I september mottog Kronprinsessan Victoria SWEAs utmärkelse ÅSK - Årets 

Svenska Kvinna 2021 på Millesgården, vilket kunde följas live av alla våra 

medlemmar och kan ses på swea.org. 

 

Heders-ÅSK 

Gîta Paterson, SWEAs mångåriga juridiska rådgivare, utsågs samma dag av 

styrelsen till Heders-ÅSK. Denna utmärkelse har bara givits ut en gång 

tidigare och det var till Agneta Nilsson 2009. 

Gîta blev Heders-ÅSK för sitt oändliga engagemang och sin internationella 

juridiska kunskap som varit SWEA till gagn ända sedan starten och ännu 

idag. Längre ner kan du läsa mer om Gîta som i alla år ställt upp pro bono för 

SWEA. 

 

Dags för val 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=57e34c251b&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=e342cd144b&e=511deea384


Nu är det strax dags för val av nästa internationella ordförande. 

Kandidaterna presenteras för SWEAs avdelningsstyrelser som kommer lägga 

sina röster före 25 oktober. Ansökningar till vice IO och de sju 

regionordförandeposterna tas emot fram till 7 respektive 15 november. 

Du kan läsa mer om de olika uppdragen på SWEA Internationals hemsida 

 

Donationsprojektet Amitié 

Tack till alla avdelningar och medlemmar som deltar i SWEAs 

donationsprojekt där vi stöttar Svenska institutet i Paris som firar 50 år. 

Amitié, vänskap på svenska, genomsyrar hela jubileumsåret. Bidragen är helt 

i linje med SWEAs syften att sprida svensk kultur i världen och vi hoppas att 

det kommer att leda till ett utökat samarbete med SI och att fler vill bidra. 

 

SWEAs nya webbplats 

Tillsammans med alla våra webbansvariga och den svenska 

kommunikationsbyrån Bästa Kompisar (ja, de heter faktiskt så!) arbetar vi nu 

intensivt med att utveckla en ny webbplats för SWEA. Vi hoppas att alla 

medlemmar ska känna sig hemma där, samtidigt som vi hoppas att den 

också ska locka nya medlemmar, sponsorer och samarbetspartners till 

SWEA. Det är vår högsta prioritet att det vi kommunicerar på vår webbplats 

verkligen speglar vår fantastiska organisation på ett sätt som gör att våra 

medlemmar blir stolta och att nya medlemmar känner att de gärna vill vara 

en del av vår världsvida gemenskap.   

 

Regionmöten 

SWEAs sju regioner har sina årsmöten kombinerat med arbetsmöten under 

oktober och november. Pandemin har igen gjort det omöjligt att träffas men 

förhoppningsvis kan alla medlemmar virtuellt vara med via Zoom. Nästa 

höst hoppas vi att vi ska kunna resa till regionmöten igen.  

 

SWEA International fortsätter erbjuda en hel rad webbinarier under hösten 

och ännu fler nya poddar där intressanta svenskor intervjuas. Läs mer 

nedan! 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=0f456fe12f&e=511deea384


 

 

Världsmötet 2022 

Äntligen avser USA att öppna upp för resor från fler länder igen och det 

betyder att vi kan fortsätta planera för Världsmötet 2022 i Fort Lauderdale, 

den 28 april – 1 maj. SWEA South Florida har det mesta klart och så snart vi 

får klartecken om inresor till USA kommer program och priser att 

presenteras.  

 

 

Här i Arizona hade vi nyss kräftskiva och firade 35-årsjubileum då vi 

samtidigt hyllade långvariga medlemmar som gjort så mycket för SWEA 

Arizona. 

 

Ha en fortsatt fin höst, eller vår på södra halvklotet!  
 

 

 

Varma hälsningar 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

 

   
 



  

 

SWEA Arizonas 35-årsjubileum firades med kräftskiva och tacktal till de Sweor som varit med länge! 

Foto: Privat  
  

 

SWEA International informerar  

 

 

 

HEDERS-ÅSK: Gîta Paterson  

Gîta Paterson får utmärkelsen HEDERS-ÅSK för sina ovärderliga insatser för 

SWEA och för främjandet av SWEAs syften, svensk kultur och tradition i 

världen. Stort GRATTIS Gîta! 

 

 

Här kan du läsa mer om Gîta Paterson, HEDERS-ÅSK  

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=95ae49c951&e=511deea384


  

 

Från vänster: Margaret Sikkens Ahlqvist, Suzanne Southard, Gîta Paterson och Christina Hallmert. 

Foto: Privat  
 

 

  

Spännande uppdrag! 

 

Är du på jakt efter ett intressant och utvecklande förtroendeuppdrag? 

SWEA International söker Vice Internationell ordförande och 

Regionordförande för kommande mandatperiod på två år som börjar 1 

januari 2022 för VIO och den 1 maj 2022 för RO.  

(Svarstiden för IO har gått ut den 15 september.) 



 

 

Läs mer under lediga uppdrag på swea.org 

   
 

 

 

Vem blir Årets Svenska Kvinna 

2022?  

Nu behöver vi din hjälp med att få in 

nomineringar till nästa års ÅSK-

utmärkelse! 

Fundera och se dig runt omkring. 

Känner du eller vet du om någon 

svensk kvinna någonstans på jorden 

som genom sin verksamhet 

och/eller kompetens sätter Sverige 

på kartan? 

Mottagaren skall vara en svensk 

kvinna som på ett utmärkande sätt 

representerar och lyfter fram 

Sverige av idag ute i världen 

Skicka senast den 30 november in 

din nominering här: Nominering ÅSK 

2022 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=80fd409955&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=4c857de277&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=4c857de277&e=511deea384


 

 

Sigrid Paskells stipendium i 

scenkonsterna  

 

SWEA International öppnar nu för 

ansökningar till Sigrid Paskells 

stipendium i scenkonsterna på 10 

000 USD.  

Nytt för i år är att stipendiet kan 

sökas av artister som uppfyller 

fastställda kriterier - tidigare har 

medlemmar i SWEA nominerat 

kandidater. Sigrid Paskells 

stipendium ges år 2022 ut i 

scenkonsten teater.  

 

Mer information om 

Paskellstipendiet 2022 hittar du här. 

   
 

 

SWEA Internationals 

litteraturstipendium 2022 

  

SWEA International delar varje år ut 

ett stipendium för forskning i 

svenska språket, litteraturen 

och/eller kulturen på 10 000 USD till 

en välmeriterad doktorand som 

studerar vid ett universitet utanför 

Sverige. 

 

En utlysningstext har skickats till alla 

universitet som bedriver forskning i 

svenska språket, litteraturen 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=b59426c9b3&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=b59426c9b3&e=511deea384


 

och/eller kulturen. 

 

Mer information om stipendiet hittar 

du här.  
 

 

 

Donationsprojektet Amitié 

  

SWEAs grundare Agneta Nilsson har tagit initiativet till SWEA Internationals 

globala donationsprojekt för att stötta Institut suédois i Paris i samband med 

dess 50-årsjubileum.  
 

 

Svenska Institutets bokprojekt Amitié, går väl ihop med SWEAs värdeord 

Världsvid vänskap. 

 

Här kan du läsa allt om donationsprojektet Amitié 

 

Se webbinariet med Svenska Institutets chef Ewa Kumlin, från den 11 

oktober  

   
 

SWEA Paris vid det officiella överlämnandet av sin donation till Svenska 

Institutets projekt Amitié, i samband med dess 50-årsjubileum.  

Fyra medlemmar ur SWEA Paris styrelse fick ett varmt mottagande av Ewa 

Kumlin, chef på institutet.  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=6e4651303c&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=6e4651303c&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=9211771c98&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=1a33a269f8&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=1a33a269f8&e=511deea384


  

 

Från vänster: Ewa Kumlin, Svenska Institutet i Paris, Barbro Alsén, styrelsen SWEA Paris och AO Marja 

Souquière lämnar över donationen. Birgitta Morin-Björklund, lite skymd och Céciel Talbot som ej kom 

med på bild, var också där. Foto: Privat  
  

 

SWEAs intressegrupper  

 

 

 

SWEA Professional blogg - möt volontären Suzanne Elshult   
 

 

Suzanne Elshult bor i 

delstaten Washington, 

USA med sin man Scott 

och tre hundar. 

 

I SWEA Professionals 

senaste blogg berättar 

Suzanne om sitt liv; 

uppväxten i Sverige, 

flytten till USA i unga år 

och hur ett avgörande 

ögonblick i USA:s 

historia också blev en 

vändpunkt till något helt 



 

nytt på det personliga 

planet. Suzanne fann att 

något saknades och 

lämnade karriären inom 

näringslivet för att bli 

volontär som certifierad 

bergsräddare!    
 

 

Läs mer om Suzanne Elshult i SWEA Professional 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.  
 

 

SWEA Art & SWEA Skriver om BARN 

 

Inför Internationella barndagen den 20 november lanserar SWEA Art och 

SWEA Skriver en gemensam utmaning; att göra konstverk och/eller skriva 

om barn.  

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i 

många länder världen över firas därför den stora barndagen just den dagen. 

 

När det gäller konstverken ser SWEA Art fram emot teckningar, måleri, 

keramik, textilkonst – välj er favoritteknik. När det gäller foton vill vi vara 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=84e1fcad96&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=fce3eed7dd&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=fce3eed7dd&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=fce3eed7dd&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=4b931a6e21&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=4b931a6e21&e=511deea384


mycket restriktiva och beakta alla dataskydds-föreskrifter för att skydda 

barns integritet.  

 

Samtidigt lanserar SWEA Skriver en utmaning att skriva en text på temat 

barn. 

Det finns givetvis inget som hindrar att ni skriver en text som ni illustrerar 

eller att ni gör ett konstverk som ni skriver en text till! 

 

Fotografera ditt verk, skriv namn och avdelning, och lägg in det i SWEA Arts 

Facebookgrupp eller skicka till sweaart@yahoo.com senast den 20 

november. 

 

SWEA Skriver tar emot texter på sin Facebooksida. 

 

SWEA Art och SWEA Skriver presenterar sedan resultatet från båda 

grupperna i bild och text på SWEAs webbplatser. 

 

SWEA Art om utmaning tema barn! 

 

SWEA Skriver om utmaning tema barn! 

   

mailto:https://skriver.swea.org/2021/skrivovning-7-barn-vi-uppmarksammar-den-internationella-barndagen/
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=18e1969556&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d3eef78da6&e=511deea384


  

 

SWEA Art - Äpplets dag 

 

Så många häftiga äpplen i 

varierande uttryck: 52 SWEA Art-

konstnärer bidrog med 79 konstverk 

till SWEA Arts senaste utmaning 

Äpplets dag. 

Målningar, skisser, foton, textilkonst, 

keramik och en dikt! 🍏🍎  

 



 

Här kan du se alla bidrag i SWEA Arts 

internetutställning Äpplets dag  
 

 

 

SWEA Skriver  - nätverket för alla 

skrivande Sweor 

 

Tycker du om att skriva? 

Vill du utveckla din kreativitet? 

Gå med i SWEA Skriver du också! 

 

Mer inspiration finner du på 

skriver.swea.org.  
 

 

 

SWEA på nätet  

 

 

 

 

SWEA Internationals webbinarier - nya spännande ämnen! 

   
 

Bokklubb EMA: Alex Schulman: 

Bränn alla mina brev 

För att försöka förstå ursprunget till 

sin inre vrede söker Alex 

Schulman sig bakåt i tiden. 

Författaren väver samman tre 

perspektiv till en berättelse som 

överskrider både tid och rum. Med 

hjälp av autentiska brev och 

dagboksanteckningar får vi ta del av 

en kärlekshistoria med tragiska 

Möt Gastro-Sommelieren Hannah 

Bellemare 

Vi får träffa Hannah Bellemare, 

Gastro-Sommeliere, som lär oss 

teorin om hur man kombinerar mat 

och vin på bästa sätt. Hur de olika 

grundsmakerna påverkar varandra 

och vad ska man tänka på när man 

väljer vin till en maträtt.  

Gastro-sommelier är ett väldigt 

ovanligt yrke, det beräknas finnas 

endast runt 50 i världen idag. 

Nu kommer vi att få lära oss mer om 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=65b138d20a&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=65b138d20a&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=2c0cc2ff20&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=2c0cc2ff20&e=511deea384


konsekvenser. 

Måndag 18 oktober 

“Ditt personliga varumärke” med 

Malin Blomwall-Hammar 

Numer är de flesta av oss aktiva 

digitalt - via sociala medier, en 

hemsida, kanske till och med en 

blogg. Då är det viktigt att din 

kommunikation och information blir 

enhetlig och representerar dig på ett 

bra sätt. Malin Hammar-Blomwall 

har lång erfarenhet av 

varumärkesbyggande. Träffa Malin 

under en föreläsning arrangerad av 

SWEA Professional Sverige och SWEA 

International  

Tisdag 19 oktober 

 

På spaning efter den okända 

Drottning Kristina den äldre! 

Dr. Inger Schubert, Swea i Bonn, 

håller på att skriva en bok om 

Gustav II Adolfs mamma, Drottning 

Kristina den äldre. Man vet inte så 

mycket om denna drottning, 

däremot finns många anekdoter om 

hur elak hon var. Så vem var då 

”Gustav Adolfs tyska mamma”? Och 

varför är denna kraftfulla kvinna så 

bortglömd? 

Onsdag 20 oktober  

 

SWEA Art - Textil konst med Leslie 

detta spännande ämne!  

Onsdag 10 november 

 

SWEA Skriver - En inblick i 

översättaryrket med Tineke 

Jorissen-Wedzinga 

Välkommen till det första 

webbinariet arrangerat av SWEA 

Skriver. 

Under föreläsningen kommer vi 

fokusera på översättaryrket och får 

träffa auktoriserade översättaren 

Tineke Jorissen-Wedzinga, 

framstående och mycket kunnig 

med över 30 års erfarenhet. Tineke 

kommer att berätta om sin 

bakgrund, sitt yrke och om sin starka 

relation till Sverige och svenska 

språket.   

Måndag 22 november 

 

SWEA Professional - möt Helen 

Andreasson, FN i Botswana 

Välkommen på ett webbinarium där 

ni får träffa Helen Andreasson, chef 

på Förenta Nationernas 

samordningskontor i Botswana.  

Helen har länge arbetat med 

biståndsfrågor i olika sammanhang, 

bl.a. i Colombia, Kenya och Liberia, 

varav åtta år inom FN med 

utvecklingsfrågor, särskilt kvinnors 

rättigheter.  



 

Dahlqvist 

Under SWEA Arts föreläsning 

kommer du få lära dig mer om 

textilkonst, speciellt vävning. 

Vi får möta Leslie Dahlqvist som bor 

i Massachusetts i USA. Leslie arbetar 

med alla former av textil och fiber. 

Inspiration finner hon i naturen. Vill 

du prova själv? Förbered en bit 

kartong, garn eller tråd, sax och 

textil som trasor eller gamla t-shirts. 

Torsdag 28 oktober  
 

Vi kommer få höra om det 

nuvarande läget i dessa länder, hur 

det förbättrats under åren, och vad 

Helen och hennes team nu jobbar 

med för att fortsätta föra FNs mål 

framåt.  

Onsdag 24 november  
 

 

 

 

Ta reda på mer och anmäl dig här: 

 

Mer information, tider och anmälan 

till alla kommande webbinarier 

hittar du här  

 

Tidigare inspelade webbinarier hittar 

du här 

 

Lösenord får du av din 

avdelningsordförande.  

 

Välkommen till Bokklubb EMA 

 

Måndag 18 oktober kl 19.00 svensk tid 

Alex Schulman: Bränn alla mina brev 

 

Tisdag 30 november kl 19.00 svensk tid 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=f480c9f6f8&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=f480c9f6f8&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=f480c9f6f8&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a6dd930710&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a6dd930710&e=511deea384


 

Emma Hamberg: Je m'appelle Agneta 

 

Måndag 17 januari kl 19.00 svensk tid 

Kerstin Thorvall: När man skjuter arbetare 

 

Du har väl inte missat SWEAs bokklubb EMA? Du är varmt välkommen att 

delta i en eller flera av bokklubbs-träffarna, även om du inte hunnit läsa klart 

boken. Bokklubb EMA välkomnar Sweor från hela världen. 

I höst fokuserar vi 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 så att du kan titta i efterhand. 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=b88d8978fb&e=511deea384


 

Alla inspelade träffar hittar du här: 

https://swealand.swea.org/bokklubb-ema-inspelade-traffar/ 

 

Nya avsnitt med SWEA-podden! 

   
 

 

 

Monika Ekström i Aten, Grekland 

arbetar som Policy Officer på EU-

kommissionen med 

migrationsfrågor. Intressant att höra 

vad Monika har att säga om 

flyktingsituationen i Grekland som 

haft en hel del utmaningar. Monika, 

som bor tillsammans med sin 

grekiske man och dotter på 7 år, 

berättar också bland annat om hur 

det är att bo och leva i Grekland som 

svensk.  

   

 

Zero Waste Family med Fredrika 

Syrén från Karlstad. 

Detta avsnitt får man bara inte 

missa om man vill hänga med i de 

viktiga miljöfrågorna. Fredrika, 

hennes man och tre barn lever 

nämligen helt utan sopor. De odlar 

grönsaker, frukt och bär, använder 

ingen plast och köper bara kläder på 

second hand. Här får vi goda råd om 

hur vi alla kan ställa om till ett mer 

klimatsmart vardagsliv, ett steg i 

taget.   

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=5e7240ea9f&e=511deea384


 

 

Och så klart har vi många fler spännande kvinnor på 

gång, så håll utkik och lyssna på SWEA-podden. 

Här hittar du alla avsnitt i SWEA-podden 

 

Vill du vara med i teamet och arbeta med SWEAs egna 

podcast, eller har du idéer på personer till podden? 

 

Mejla: websocialmedia@swea.org  

   
 

 

SWEA-podden utökar..  

 

Vi har numera inte bara en, utan två nya medarbetare. Ann-Sofie Berg i 

Singapore och nu nyligen Malin Svantesson som bor i Tokyo, Japan. 

Varmt välkommen Malin!  
 

 

Du deltar väl i SWEA Internationals största Facebookgrupp SWEA 

Världen? 

 

Här hittar du allting SWEA-relaterat över hela världen och även länkar till alla 

SWEA Internationals webbinarier. 

 

Kika in här: SWEA Världen på Facebook  

   
  

 

Axplock  

 

 

 

Härligt att få träffas fysiskt igen! AW, KickOff eller jubileum i glada Sweors 

lag! Här är några av alla avdelningar som ger sig ut i världen - IRL.  
 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d1c1eaaec0&e=511deea384
mailto:websocialmedia@swea.org
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=2dd29b2b60&e=511deea384


 

 

SWEA New York 

Mysig AW och fantastisk utsikt med 

SWEA New York! 🍏 

 

Häng med till NY  

 

SWEA Kuala Lumpur 

KL-Sweorna hade stor uppslutning 

på säsongens andra AW!  🌺 

 

AW med glada Sweor i KL  
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SWEA Bangkok 

Glada Sweor på mexikansk AW i 

Bangkok! 🌶 

 

Glad utekväll i BKK 

 

SWEA Chicago 

Chicagos Sweor har firat 40-

årsjubileum: Grattis! 🥳 

 

Se fler bilder från Chicagos jubileum  
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Grattis SWEA Algarve!  

 

 

 

Ny avdelning 2021 - SWEA Algarve 

  

Den 1 januari 2021 registrerades SWEA Algarve som en egen avdelning. 

På grund av pandemin blev det ingen riktig invigning och årsmötet i februari 

hölls via Zoom. 

  

Nu kan vi äntligen ses igen och lördagen den 2 oktober hade vi Grand 

Opening och Kick Off för avdelningen! Samtidigt höll regionen VEMA sitt 

arbetsmöte i Faro, Algarve. 

 Efter trevligt mingel tog vår RO, Agnetha Hesselius saxen och klippte det blå-

gula bandet och vår avdelning blev festligt invigd. Vår ambassadör i Portugal, 

Helena Pilsas hedrade oss med sin närvaro. 

  

Vi var 69 Sweor på middagen och vi firade samtidigt vår 200:e medlem, 

Åsa Normelli. 

  

Britta Hesse 

Ordförande SWEA Algarve 

   
 

 

 

AO plus RO i styrelsen för VEMA.  

 

 AO Britta Hesse & RO Agneta Hesselius  



 

 

Kommunikationskommitténs Karin Högman, 

ambassadör Helena Pilsas & AO Britta Hesse  

 

Bibi Mangs, RO Agneta Hesselius & AO Britta 

Hesse klipper bandet - på ett bra sätt!  

 

FORUM nr 3/2021 

 

Här får du några lästips från SWEA Internationals egen medlemstidning 

FORUM. 

Träffa Kajsa Norman, Swean som driver Swedish Press från sin nya hemstad 

Ottawa! 

I senaste numret av Forum kan du också läsa om hjärnmat, 70-

talsinspirerade trender, den svenska bokhösten och om hur SWEA, Swea och 

andra SWEA-ord egentligen ska skrivas! 

 

Här kan du läsa hela Forum nr 3/21 
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Kajsa Norman är med i senaste numret av FORUM.  
 

 

SWEAs NYA anslagstavla i full gång…  

 

SWEAs anslagstavla är numer utformad som en sluten grupp på Facebook. 

Här kan du som är Swea och deltar i gruppen annonsera om att sälja/köpa, 

hyra/hyra ut, eller om nästan vad som helst till andra Sweor. Fiffigt eller hur?  



 

Ansök till gruppen och läs annonserna eller lägg upp din annons! 

Välkommen!  

 

Här hittar du SWEAs NYA anslagstavla 

   
 

 

Och till sist..  

 

 

Oktober - månaden då vi uppmärksammar bröstcancer 🎀 

 

Oktober är ju bröstcancer-månaden då vi tänker lite extra på detta viktiga 

ämne. 

 

Här följer information med tidigare inspelade webbinarier och poddar från 

SWEA International, samt ett par utvalda länkar. 

 

Läkaren och forskaren Mikael Hartman höll en uppskattad föreläsning för 

oss Sweor hösten 2020, där han berättade om den senaste forskningen. 

Här hittar du webbinariet med dr Mikael Hartman 

Lösenord krävs (fråga din avdelningsordförande om du behöver det).   

 

Det är viktigt att vi alla själva undersöker brösten för att förebygga cancer.  

Läs om hur du gör på cancerfondens hemsida: lär känna dina bröst. 

 

Adiba Barney lever med spridd bröstcancer och har blivit intervjuad i SWEA-

podden.   

Lyssna på fantastiska Adiba Barney som generöst delar med sig av livet med 

spridd bröstcancer. 

Lyssna på podd-avsnittet här. 

 

Adiba har även skrivit en bok, “When Life Hands You Cactuses, Make 

Margaritas.” 
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Du hittar boken på Amazon här. 

 

Boken finns även utgiven på svenska. 

Här kan du hitta Adiba Barneys bok "När livet ger dig kaktusar, gör 

margaritas" på svenska. 

 

Se Alexandra Charles webbinarium om 1,6 miljonerklubben - en ideell 

kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 och arbetar för kvinnors 

hälsa och jämställdhet inom vården. 

Här kan du se det intressanta webbinariet med Alexandra Charles 

 

Cancer i dess olika former dödar årligen miljoner människor. 

Här är 12 hälsoregler från WHO om hur du förebygger mot cancer 

   

 

 

 

SPONSORER  
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