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Bästa Chicago SWEA,
Nu när graderna kryper neråt och vi går mot kortare dagar har vi många trevliga SWEA aktiviteter
och svenska traditioner att se fram emot!
SWEA Chicago kommer hjälpa till med kafé verksamheten på Swedish American Museum’s
Julmarknad 6 – 7 december. Vi behöver din hjälp med att baka något, eller arbeta i kaféet! Anmäl
dig via Volunteer Spot (inbjudan har gått ut via email), eller genom att kontakta Anna Engström.
Tisdagen den 9 december blir det Luciakaffe hos mig kl 10. Jag bjuder på kaffe och Lussebullar,
inbjudan kommer via Evite.
Lilla Julafton, med traditionellt julbord, lotteri och julklappar blir söndag 14 december hemma
hos Veronica Strandell. Bidra till julbordet med din favoriträtt! Evite kommer där du kan skriva upp
vad du tar med dig.
Snart kommer du ha ett rykande färskt SWEA blad i din hand, med reportage, bilder, kåserier och
personliga historier. Extra roligt är att det är så många olika personer som bidragit till detta
nummer, kul! Tryckfelsnisse har varit framme på baksidan, rätt datum för Lilla Julafton är 14
december.
Nomineringsarbetet till nästa års styrelse pågår för fullt. I början av december kommer du få ett
email med din elektroniska röstsedel. Utnyttja din möjlighet att påverka SWEA!
Vi har haft många aktiviteter senaste veckorna; Kristina Lans har lärt oss hur man nålfiltar gulliga
ullfigurer, och Veronica Strandell har inspirerat oss att designa dalahästar och halsband. Det har
varit SWEA kväll på Akvavit Teater, där vi såg ”Frozen on The Square”, - en fascinerande och
gripande pjäs skriven av svensken Lucas Svensson. Frida Landholm bjöd på trevligt
förmiddagsfika och nybakad kladdkaka. Några slipade SWEA medlemmar hjälpte till att översätta
svenska brev och dokument till engelska på Swedish American Museums släktforskningsdag. Vid
museets årliga gala bidrog SWEA Chicago med vackra blomsterdekorationer.
Förutom de aktiviteter som annonseras via Evite, finns flera intressegrupper. Hör av dig till
respektive kontaktperson om du vill delta; SWEA foto (Elin Jönsson), SWEA Hurtig (Veronica
Strandell), SWEA Mahjong (Anna Engström), SWEA Barn (Ida Jarlsbonde), SWEA Lunch (träffas 3
onsdagen varje månad kl 11.00 på IKEA, Ulla-Britt Gerber). Saknar du någon grupp, kontakta oss!
På vår hemsida http://chicago.swea.org/ finns information om aktuella händelser, bilder från
våra event och kalendarium.
Lucia och jul firas på många olika håll i Chicago. Under julmarknaden, 12 december (Daley Plaza, kl
11:30), samt 13 december (Ebenezerkyrkan) blir det Luciatåg! Ulla-Britt Sivertsen behöver vår
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hjälp att hitta fler barn som kan vara med och sjunga! Barnen övar 45 minuter varje söndag t.o.m.
den 7 december, kl 13 (6-15 åringar), respektive kl 14 (16-24 åringar) på museet. De yngre barnen
sjunger: Goder Afton, Lusse Lelle, Tomtarnas Julnatt, Tre Pepparkaksgubbar och Luciasången, och de
äldre: Så mörk är natten, Nu tändas tusen juleljus, När juldagsmorgon glimmar, Jul, Jul, strålande jul
och Luciasången. Äldre barn som redan känner till sångerna, och som inte kan vara med och öva,
kan kontakta Ulla-Britt Sivertsen direkt, så mejlar hon musiken. Det är viktigt att alla kan sångerna
utantill. De yngre barnen bör vara med och öva åtminstone tre gånger för att lära sig koreografin.
Om du har ett barn som skull kunna tänkas vara med om detta vackra Luciafirande, var snäll och
kontakta Karin Abercrombie på museet snarast möjligt!
Den 4 december erbjuder SACC YP glöggprovning, och den 5 dec är det årlig Lucia lunch på Drake
Hotel i SACCs regi.
Vill du veta hur SWEA medlemmar runt om i världen firar julen, gå in på jul.swea.org, En digital
adventskalender utlovas!
Är du i behov av nytt pass finns möjlighet att boka tid på svenska konsulatet i Chicago 18e till 20e
maj.
Vi önskar er glad och avkopplande Thanksgiving helg och hoppas vi ses på något av alla kommande
event!
SWEA Chicagos styrelse genom
Charlotte Haglind
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