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Christina har ordet . . .
Hej alla Sweor!

SWEA Internationals
Årsmöte 2004
ägde rum i Tägerwilen, Schweiz
den 2 - 3 april. Livliga
diskussioner, allvar och skratt
kryddade den digra agendan och
kringliggande möten.
Läs mer >>>

Premiär för det svenska
högskoleprovet i Polen
SWEA Warszawa fick igenom sitt
förslag om att genomföra det
svenska högskoleprovet i
Warszawa på American School of
Warsaw (ASW).
Läs mer >>>

Mycket händer i SWEA-land och jag börjar med
Jubileet. Om du INTE fått bekräftelse på din
anmälan till Jubileet HÖR AV DIG snarast till
kansliet (jubileum@swea.org). Det finns inbetalda pengar som
kansliet i Stockholm inte kan hitta avsändaren till. Läs också den
separata notisen nedan! Där finns även information om att alla måste
checka in på kansliet eller Foresta innan festligheterna börjar.
Invigningen av hästarna kommer att äga rum på Strandvägen den 6
juni kl 13 och vi hoppas att många Sweor kommer. Lördagen den 19
juni kl 10 invigs utställningen av småhästar, målade av svenska
skolbarn utomlands, av Anna-Greta Leijon på Bredablick på Skansen.
Det kommer bli minnesvärda dagar!
Vid det internationella årsmötet i Tägerwilen, Schweiz den 2-3 april,
hade styrelsen den stora glädjen att utnämna Barbro S. Osher till
Årets Svenska Kvinna, Lucy Creagh till litteratur-stipendiat och Marta
Reuter till stipendiat i Interkulturella Relationer. Läs mer om
utmärkelserna och årsmötet på annan plats i nyhetsbrevet. Mottagaren
av Sigrid Paskells nya stipendium inom scenkonsterna kommer snart
att utses av den nytillsatta juryn som består av Prinsessan
Christina, Fru Magnuson, Solveig Ternström från Dramaten och
Johanna Björnson, fd premiärdansös vid Operan.
Sex av sju regionordförande stannar en mandatperiod till, vilket känns
bra för kontinuiteten i vårt händelserika SWEA. Barbro Sultan avgår
och vi tackar henne varmt för allt hon gjort för sin region Mellersta
Amerikas och SWEA under dessa två år. Samtidigt välkomnar vi Maud
Witt, tidigare ordförande i Houston, som tar över som RO.
Vi hälsar även Britta Sjöstedt, medlem i SWEA San Diego varmt
välkommen till SWEAs kansli för att avlasta Boel Alkdal. Läs mer om
Britta på annat ställe.
SWEA vill bredda sitt nätverk genom ”Kontakt-Sweor”. Om du är
medlem i SWEA men bor långt ifrån din avdelning kanske du vill
hjälpa till och vara kontakten för andra Sweor som ska flytta till ditt
område. Läs gärna om Sophie Roswall nedan, som söker Sweor i
nordöstra Italien, ett exempel på hur det kan fungera.
Hitta-Rätt projektet söker intresserade Sweor som antingen kan
beskriva den ort de bor på eller har specialkunskap inom olika svenska
samhällsområden som ska beskrivas i den nya databasen om ”Hitta ut
och hitta hem”.
SWEA Costa Blanca i Spanien har just blivit godkänd som den 77:e
avdelningen. Vi välkomnar dess femtiotal medlemmar till vår
världsvida vänskap.

I väntan på SWEAs Världsmöte i
New Orleans den 6-10 april 2005,
visste du detta?

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_2_04.htm

Be gärna över dina icke internet-uppkopplade SWEA-vänner att
tillsammans med dig ta del av det här nyhetsbrevet. Trevlig läsning!
SWEA-kram
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visste du detta?
Läs mer >>>

Höstens regionmöten
Dublin, Irland
Hammamet Yasmine, Tunisien
Chapel Hill, North Carolina
Denver, Colorado
San Diego, Kalifornien
Singapore!

Årets Svenska Kvinna utsedd
Vid SWEAs internationella styrelsemötet i Tägerwilen utsågs Barbro
S. Osher till Årets Svenska Kvinna 2004.
Läs mer >>>

Läs mer >>>

SWEAs nya stipendiater
Du som är anmäld till
SWEAs 25-årsjubileum
Läs alla nyheterna och
informationen längre ner i SWEANytt under rubriken
"Jubileumsnytt".
Läs mer >>>

Vid SWEA Internationals årsmöte i Tägerwilen, Schweiz, utsågs
Marta Reuter till SWEAs Kulturmötesstipendiat 2004 och Lucy
Creagh från Australien, till SWEAs Litteraturstipendiat 2004.
Läs mer >>>

Ny medarbetare på SWEAs Kansli!
Det är med stor glädje vi hälsar Britta Sjöstedt
välkommen till SWEAs Kansli i San Diego. Vi har
länge varit i stort behov att utöka bemanningen på
Kansliet och på det senaste Internationella årsmötet
beslutade styrelsen att anställa Britta fr o m den 1
maj.
Läs mer >>>

SWEA Kontakt
Vi söker Sweor som bor en bit
bort från den avdelning ni tillhör.
Läs mer >>>

Sweor i Sydtyrolen
sökes!
Jag heter Sophie och är
nyinflyttad Swea i
Bolzano. Jag söker nu
andra Sweor i
regionerna AltoAdige/Trentino eller
Veneto i norra Italien.
Läs mer >>>

SWEAS Idébank

Kom ihåg

Vid RM i Oslo (VEMA) hösten
2003 diskuterades bl.a. hur man
inom regionen (och övriga SWEAland) skulle kunna hjälpa
varandra och ta del av varandras
erfarenheter. En samlingsplats för
detta skulle finnas och idén till
”SWEAs Idébank” föddes.

.... att vårt medlemsregister,
med både post- och
emailadresser, inte får användas i
personliga, kommersiella eller
andra syften, hur än
behjärtansvärda. Massutskick till
SWEAs medlemmar kan bara gå
från eller genom SWEA.

Läs mer >>>

Om Netikett

Värva medlemmar och
vinn!
Varje månad t.o.m. juni 2004
kommer vi att lotta ut en present
bland de Sweor som hör av sig
med tips om medlemsvärvning!

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

Läs mer >>>

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_2_04.htm
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"En av oss"

Medlemsförmånerna
blir allt fler
Denna gång kan vi introducera
följande nya medlems-förmåner:
- Diplomat Hotel Stockholm Specialpris på övernattningar
under sommaren 2004.
- Avis Biluthyrning Specialpris på bilhyra i Sverige
under sommarmånaderna.

En av oss är denna gången
faktiskt två - intervju med
Monica och Bengt Sagnell,
SWEA Geneve.

- SVT Europa - Specialpris på
nya abonnemang av Sveriges
Televisions sändningar via satellit
i Europa.

Läs mer >>>

- Jobs - Förlängt erbjudande av
present vid köp via deras
hemsida.

Ny Månadens Avdelning

Läs mer om dessa och andra
förmåner >>>

Specialpris på boken
Kvinnan mitt i livet
Du har väl sett 1,6
miljoner - klubbens egen bok
Kvinnan mitt i livet? Boken som
handlar om just att vara kvinna
mitt i livet, om sorger och
glädjeämnen, om kärlek
passioner och om att ta hand om
sitt liv på bästa och roligaste
sätt.
Läs mer >>>

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

Regionmöten 2004
Bilder och mer >>>

Rundtur i SWEA-land
Se vad som hänt i SWEAavdelningar runt om i världen.
Läs mer >>>

Läs dem alla

Sommardagar i
Glasriket
Välkommen till Småland och det
härliga Glasriket den 7-9 juli
2004. Vi träffas i den historiska
och underbara sommarstaden
Kalmar.
Läs mer >>>

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_2_04.htm

OEMA i Dublin 28 - 31 oktober Läs mer >>>
VEMA i Dublin 28 - 31 oktober Läs mer >>>
MEMA i Tunisien 5-7 november Läs mer >>>
ASIEN i Singapore 6 - 9 oktober - Nytt datum - Läs mer >>>
VAME i San Diego 22 - 24 oktober Läs mer >>>
MAME i Denver 8 - 10 oktober Läs mer >>>
OAME i North Carolina 15 - 17 oktober Läs mer >>>

Ny Regionordförande i MAME
Den 1 maj tillträder Maud Witt som RO i Mellersta
Amerikas och representerar MAME i SWEA
Internationals styrelse. Maud har tidigare varit
ordförande i SWEA Philadelphia och SWEA Houston
och var även eldsjälen bakom startandet av båda
dessa avdelningar. Vi hälsar Maud välkommen!

Sverigemiddagen i
Malmö

Traditionell
sommarlunch i Båstad

SWEA Malmö hälsar alla Sweor
välkomna till årets Sverigemiddag den 5 - 7 augusti.

Onsdagen den 14 juli är det
dags igen på Restaurang Sand Hotel Skansen i Båstad

Läs mer >>>

Läs mer >>>

Sommarlunch i Bohuslän
Onsdagen den 28 juli på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil i Bohuslän.
Läs mer >>>
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Annonsera med SWEA!
Sätt upp din annons på
"Annonspelaren" på
www.swea.org! Kontakta
advertising@swea.org för priser
och mer information.

Läs tidigare utgåvor på webben

xx
OBS! OBS! OBS!
Till Dig som skall delta
i SWEAs 25årsjubileum

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

Senaste uppdaterade
Jubileumsprogrammet >>>

Du som har anmält Dig till
jubileet och betalat in pengar
har fått en bekräftelse. Har
Du INTE fått någon
bekräftelse? Hör av Dig till
oss på jubileumskansliet!
Läs mer >>>

Tjuvstart med SWEA
hästar på Strandvägen
– avtäckning söndagen 6 juni kl.
13.00

Så går det till!
Alla jubileumsdeltagare måste
göra incheckning på kansliet och
hämta biljetter till de valda
evenemangen.
Läs mer >>>

Nytt från
Jubileumskansliet
Monica Insulander som varit
kanslichef flyger nu bokstavligen sin kos. Monica är purser
vid SAS där det också drar ihop
sig mot högsäsong.
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_04.htm

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