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Christina har ordet . . .
Christina Moliteus
omvald
SWEAs avdelningar har valt
Christina Moliteus till
internationell ordförande på
ytterligare 2 år.

Budapest 5 år
Bilder och mer >>>

New York 20 år
Bilder och mer >>>

Dopkalas i London
Bilder och mer >>>

Medlemskap i
föreningen SVIV
– Nu ännu bättre!
Handla till
hemmakontoret
Snygga, designade produkter till
hemmakontoret med 15% rabatt
på www.deskstore.com.
Läs mer om dessa och andra
förmåner >>>

Förslag till
medlemsförmåner?
Om du har förslag på andra
medlemsförmåner för oss Sweor,
skicka gärna ett e-mail till

benefits@swea.org.

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_2_03.htm

Hej alla Sweor!
Tack för Era positiva kommentarer om SWEAs allra
första elektroniska nyhetsbrev. Resultatet blev det vi hoppats på; en
starkt ökad aktivitet på hemsidan och respons från många
medlemmar. Åtskilliga e-mailadresser visade sig tyvärr inte längre
vara aktuella, men om vi tänker på att meddela alla adressändringar
till våra avdelningars medlemsansvariga, så når nog SWEA-Nytt fram
till alla med tiden.
Höstens sju Regionmöten är nu över. Jag besökte så många möten jag
kunde för att sprida information om allt som händer inom SWEA
International och för att lyssna på tongångarna ute i SWEA-världen.
Det har varit oerhört givande att få träffa hundratals Sweor vid dessa
möten med vidhängande trevliga program.
SVIV, Svenskar i Världen, har generöst givit alla Sweor förmånen att
få förbli medlemmar till en kraftigt reducerad avgift, även efter det
första året. SVIV driver frågor som är viktiga för alla utlandssvenskar
och jag vill varmt rekommendera alla Sweor ett privat medlemskap i
SVIV. Våra organisationer kompletterar varandra på ett utomordentligt
sätt genom att SVIV politiskt och legalt driver frågor som berör just
oss, medan SWEA sörjer för stöd och vänskap lokalt och nätverkande
globalt.
SWEAs 25-årsjubileum nalkas med stormsteg. I SWEA Forum som
kommer i brevlådan i början av december finns ett särtryck över den
spännande seminariedagen med alla intressanta föreläsningar och
evenemang. Agneta Nilsson och Jubileumskommittén i Stockholm är
outtröttliga i sin strävan att göra junidagarna i Stockholm
händelsefyllda och minnesrika. Vår ambassadör i USA, Jan Eliasson,
kommer att vara huvudtalare vid middagen i Stadshuset, där också
Sigrid Paskells nya stipendium inom scenkonsterna skall delas ut för
första gången. Mer om Sigrid Paskell kommer kunna läsas på webben.
Tiotusentals människor i våra nya hemländer kan få en levande bild av
Sverige och svenska jultraditioner genom SWEAs Lucia- och
julevenemang. Ett trettiotal avdelningar arrangerar egna, eller
tillsammans med andra organisationer, mycket välbesökta svenska
julmarknader runt om i världen. På många håll i SWEA-land arbetas
det hårt just nu med förberedelserna. Ett stort tack till alla Er Sweor
som på ett så underbart sätt förverkligar vårt syfte att sprida kunskap
om svensk kultur och tradition! Tänk vad roligt vi dessutom har,
medan vi tillsammans sätter strålkastarna - de tusen juleljusen - på
Sverige ute i världen.
Välkommen SWEA Perth, vår första avdelning i Australien! Susanne
Rapp arbetar på att öppna SWEA i Kuala Lumpur, Malaysia. Vi tänker
på SWEA Saudi och SWEA Istanbul med alla oroligheter den senaste
tiden och SWEA San Diego som äntligen kunnat pusta ut efter alla
hemska bränder.
SWEA-kram
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SWEA växer
Vi fortsätter att växa både till
antalet Sweor, så väl som antalet
SWEA-avdelningar. Det allra
senaste nytillskottet är en
avdelningen i Perth, vår första
avdelning i Australien.
Läs mer >>>

SWEA-Nytt får positivt
mottagande
Det första nyhetsbrevet fick ett
mycket gott mottagande från
Sweor världen runt! Vi tackar alla
för de vänliga orden!
Läs kommentarerna! >>>

Läs tidigare utgåvor på webben

Fira jul med SWEA
SWEA håller de svenska
jultraditionerna vid liv. Vi har
surfat SWEA-land på webben och
funnit att minst 28 avdelningar
har antingen julmarknader,
luncher eller middagar.
Se hela listan >>>

Svenska New Yorkprofiler i TV4
TV4 har gjort inte mindre än 14
inslag med Swean Ulrika
Bengtsson, svensk kock med
egen restaurant på Manhattan. I
morgonprogram i december lagar
Ulrika olika variationer på julmat
tillsammans med svenska New
York profiler, varav Christina
Moliteus är en.
Läs mer >>>

Hyra, byta, sälja,
köpa.....?

Regionmöten 2004

Sätt upp din annons på
"Annonspelaren" på
www.swea.org! Storlekar och
placering av annonserna finns
här.
Kontakta advertising@swea.org
för priser och mer information.

VEMA + OEMA i Dublin
MEMA i Tunisien 5-7 november
ASIEN i Singapore
VAME i San Diego
MAME i Denver 8 - 10 oktober
OAME ej bestämt

Virusvarning och
Netikett
Lite då och då är det bra att bli
påmind om Netikett och att hålla
antivirusprogrammen
uppdaterade!
Läs mer >>>

Varning för luriga
fakturor
Utlandssvenskar med fastighet i
Sverige har sänts luriga fakturor
på bl a avfallshantering. Betala
inte!
Läs mer >>>

Är du trött på att vara
hemma?
Bli aktiv i SWEA! Gå med i
styrelsen, bli SWEA-Blads
redaktör eller ordförande, bli
webbmoster eller kassör. Vad du
än väljer, så får du aldrig tråkigt
och får ingen tid över till att
vara hemma!

Rapporter från höstens regionmöten:
"En av oss"

RM
RM
RM
RM

VEMA: Oslo
OEMA: Oslo
MEMA: Rimini
Asien: Hongkong

RM VAME: San Francisco
RM MAME: Ft. Lauderdale
RM OAME: Washington DC

Efterresan till Norra
Kalifornien

Efterresan till Vietnam
och Cambodja

Bildreportage >>>

Bildreportage >>>

Elisabeth Ivarsson (Stockholm)
håller i Jubileumsseminarierna.
Läs mer >>>

Ny Månadens Avdelning

Pressgruppen för Jubileet söker ...
Bilder och mer >>>

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_2_03.htm

fler SWEA profiler som skulle intressera pressen (vecko-, månads- och
affärspress). Eftersom SWEA International också genom media önskar
rikta sig mot näringsliv, organisationer och myndigheter, i Sverige och
utomlands, söker vi fler gärna kultur- och yrkesverksamma profiler.

Page 2 of 3

Årgång 1 Nummer 2

8/29/11 10:01 PM

utomlands, söker vi fler gärna kultur- och yrkesverksamma profiler.
Mer information >>>

SWEA söker kontakter inom press, radio och TV
Jubileumskommitténs PR-grupp i Stockholm söker assistans att föra ut
information om SWEAs 25-årsjubileum nästa år. Har Du någon i din
nära bekantskapskrets som arbetar med massmedia i Sverige, och
som skulle vara villig att hjälpa till här, vänligen kontakta PRgruppens ordförande Eva von Usslar,
eva.von-usslar@swipnet.se
Fax 468-85 70 94.
Tacksam för ditt engagemang att få SWEA känt.

Tack till SAS

som erbjuder specialpriser på flyg från USA till Stockholm i samband med
SWEAs 25-årsjubileum. Förhandlingar pågår om rabatter även för övriga SWEA-land.
Mer information >>>

Jubileumskonstnärerna
utvalda till
Millesgården

Möt dagens Sverige! En
hel dag av kunskap och
glädje!

Läs mer >>>

I nästa nummer av Forum finner
du det oemotståndliga
programmet för Jubileumsseminarierna den 18 juni på
Foresta!

Platser kvar till flera
program!

Besök Jubileumswebben!
Från www.swea.org klicka på
hästen i logon som härovan!

Läs mer >>>

Skicka SWEA-Nytt vidare till de Sweor som inte fått nyhetsbrevet,
tryck ut och dela med dig till dem som inte har e-post!
Direkt adress till SWEA-Nytt på webben är swea_nytt_2_03.htm

OBS! Om Du har synpunkter på SWEA-Nytt (positiva eller negativa)skicka e-mail till sweanytt@swea.org
Skriv i rubriken " SWEA-Nytt"
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