Hemvändarkväll i SWEA Stockholm 2012
En gång per år annordnar SWEA Stockholm en kväll för alla nyligen hemkomna Sweor där vi pratar
om SWEA Stockholms olika program och grupper. Den 16 oktober var det dags för årets tillfälle och
det blev som vanligt mycket trevligt.
Hemvändarkväll i SWEA Stockholm 2012
25 nya och gamla Stockholms Sweor träffades i en vacker lokal med utsikt over Danvikskanalen för
årets hemvändarkväll. De ¨ gamla¨ Sweorna som var med var Sweor som är aktiva i någon roll i
SWEA Stockholm, så som styrelsen, valberedningen och vårt SWEA Blads redaktör. Kvällens
huvudsyfte är att se till så att de Sweor som är nya under året ska få information om vår avdelnings
verksamhet så som program, kulturgrupper, bokklubbar, teatergrupper mm men det är också en
möjlighet att lära känna varandra lite. Som nyss hemkommen Swea tyckte jag att kändes det toppen
att få träffa andra nyss hemkomna som hade samma vardagsproblem som jag och liksom jag alltid
glömde att köpa bärkassar när jag handlade i matvaruaffären.
Kvällen inleddes med en ett glas vin och möjligheter till mingel för att sen övergå till att SWEA
Stockholms styrelse presenterade sig och de olika poster de innehar.
Därefter presenterade sig årets valberedning och de passade även på att berätta vilka poster som är
aktuella för omval och sen berättade vår redaktör om vår tidning, SWEA Bladet.
Efter det passade alla vi som är aktiva i någon grupp - kulturgrupp, bokklubb, bridgekludd, teaterlista
etc. - på att berätta hur det kan vara och hur man gör om man är intresserad av att delta i sådana
aktiviteter. Vi hade även den stora turen att ha med en medlem ur den nystartade Kulturgrupp 5 som
hade ett program inplanerat i samma vecka och välkomnade nya medlemmar till gruppen ? många
var intresserad av det!
En buffé med goda pajer, kallskuret och sallad serverades och vi åt vid två långbord där det, som
vanligt i SWEA sammanhang, pågick en livlig och högljudd bordskonversation. Väldigt trevligt! Lagom
till efterrätten var det så dags för alla hemvändande Sweor att kort presentera sig. Ännu en gång blev
det så tydligt att SWEA är en fantastisk organisation för oj, vilken spännande blandning av
erfarenheter och upplevelser vi har inom vår förening!
SWEA Stockholm hälsar alla nyligen hemvändande Sweor hjärtligt välkomna till vår avdelning
av SWEA!

Bakre raden, från vänster till höger: Lalli Coustolas Svedling, Madeleine Richter, Birgitta Mörner, Ann
Kooy, Eha Arg (delvis skymd), Marianne Lindgren, Anna Lena Skytt Brown, Anna-Carin
Pehrson, Monica Huldtgren.
Främre raden, från vänster till höger: Anita Hasselqvist, Linda Attby, Marina Reuterswärd, Stefanie
Scheer, Ingrid Jonsteg.
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