HÖSTENS PROGRAM 2017

SWEA Barn - återkommande
Datum:

11 september ∙ 4 december

Med reservation för
ändringar och tillägg!

Tid:

10 am – 12 pm

Plats:

Swedish American Museum

Programmet finns alltid
uppdaterat på vår hemsida:
chicago.swea.org

OBS:

Ingen Evite går ut!

Beskrivning:

Muséet öppnar sina dörrar enbart för oss Sweor och våra
småbarn för en lekstund i Brunks Childrens Museum.

Inbjudningarna till våra event
skickas ut via Evite ca. två veckor
före eventet och innehåller mer
detaljer samt fullständig adress till
mötesplatsen.
Vänligen respektera
OSA/ RSVP-datum och att din
anmälan är bindande! Detta för
att vi ska kunna planera och hålla
oss inom budget.
Till dig som får detta
programblad via post vill vi
poängtera att vi inte skickar ut
enskilda inbjudningar,
uppdateringar eller förändringar i
programmet via post. Vänligen hör
av dig till Marit Bohbot
(561-236-1137) för anmälan till
event, uppdaterad information eller
frågor.
Kontakta gärna
programgruppen om du vill ställa
upp som värdinna för något av
våra event, t.ex. förmiddagsfika,
eller om du har förslag och idéer på
program.

Vi ses!
SWEA Chicagos Programgrupp
Frågor kring våra program skickas till:
SweaChicagoProgram@gmail.com
Glöm inte att gå med i vår privata
facebookgrupp “SWEA Chicago med vänner”
så missar du inget!

IKEA Lunch - återkommande
Datum:

3:e onsdagen i månaden ∙ 11 am

OBS:

Ingen Evite går ut!

Plats:

IKEA Shaumburg. Kontaktperson Monica Carlson.
IKEA Bolingbrook. Kontaktperson Lillemor Wennes.

Beskrivning:

Kom och ät lunch med glada Sweor samtidigt
som du gör dina ärenden på IKEA.

SWEA Restaurang CITY och NORR - återkommande
Datum:

Information kommer i din Evite-inbjudan

Plats:

Olika trevliga restauranger både i city och i norr.

Kostnad:

Självkostnadspris

Beskrivning:

Vi träffas och äter en god middag tillsammans.

SWEA After Work - återkommande
Datum:

Datum kommer i din Evite-inbjudan ∙ 6:30 pm

Kostnad

Självkostnadspris

Beskrivning:

Vi träffas och minglar efter jobbet. Mer information kommer i
din Evite-inbjudan.

Förmiddagsfika CITY och NORR - återkommande
Datum:

Datum kommer i din Evite-inbjudan ∙ 10 am

Serveras

Värdinnan bjuder på kaffe och te.

Beskrivning: Gäster är varmt välkomna att ta med bakverk. Barn är

välkomna.

Team Sweden After Work
Tidpunkt:

Onsdag ∙ 20 september ∙ 5-8 pm

Kostnad:

$ 15. Kontant betalning sker i dörren.

Plats:

The Rooftop at 211 W Scott st. Old Town, Chicago

Beskrivning:

Välkomna på after work tillsammans med övriga
svensk-organisationer i Chicago. RSVP till konsulatet:
chicago@consulateofsweden.org

Chicago Botanic Garden
- Rundvandring

SWEA Barn - hemma hos Erica

Tidpunkt:

Torsdag ∙ 28 september ∙ 10 am

Tidpunkt:

Måndag ∙ 2 oktober ∙ 10 am

Kostnad:

Självkostnadspris

Plats:

Hos Erica Alfredsson-Hallor, Streeterville

Plats:

Chicago Botanic Garden, Glencoe

Beskrivning: Njut av höstens alla färger tillsammans

Beskrivning: Föräldrar och barn träffas och leker

hemma hos Erica.

med andra Sweor. De som vill avslutar
med lunch i restaurangen.

Förmiddagsfika - Norr
Tidpunkt:

Torsdag ∙ 26 oktober ∙ 10 am

Plats:

Hos Jeanette Saari Norlock, Park Ridge.

Serveras:

Värdinnan bjuder på kaffe och te.

Beskrivning:

Välkomna hem till Jeanette på förmiddagsfika!
Gästerna får gärna ta med egna bakverk.
Mer information kommer i din Evite-inbjudan.

Pysselkväll
Tidpunkt:

Torsdag ∙ 2 november ∙ 6.30 pm

Kostnad:

$15

Plats:

Hos Veronica Strandell i Mundelein.

Serveras:

Soppa

Beskrivning: Våra populära pysselkvällar fortsätter!

Precis som förra året träffas vi och gör
julpyssel som ska säljas av oss på museets
julmarknad.

Historiska Long Grove - besök på Viking Treasures
Tidpunkt:

November

Kostnad:

Självkostnadspris

Plats:

Long Grove

Beskrivning:

Vi träffas och äter en härlig lunch i den pittoreska
staden Long Grove. Efter lunch besöker vi vår sponsor
Viking Treasures. Mer information kommer i din
Evite-inbjudan.

Sopplunch
Tidpunkt:

Mitten av november

Plats:

Hos Lena Billgren i Lincoln Park

Serveras:

Soppa

Beskrivning: Vi träffas hemma hos Lena för att

tillsammans njuta av en härlig sopplunch.
Mer information kommer i din
Evite-inbjudan.

Luciamorgon - City

SWEA Barn - hemma hos Lena
Tidpunkt:

Måndag ∙ 6 november ∙ 10 am

Plats:

Hos Lena Quist i Lincoln Park.

Beskrivning: Föräldrar och barn träffas och leker

hemma hos Lena.

Julmarknad på Swedish American
Museum

Tidpunkt:

Onsdag ∙ 13 december ∙ 6.00 - 9.00 am

Tidpunkt:

2e och 3e december ∙ 10 am - 6 pm

Plats:

Hos Maria Mellgren, Gold Coast

Plats:

Serveras:

Glögg, kaffe/te och lussebullar.

Swedish American Museum,
Andersonville

Beskrivning: SWEA har hand om försäljningen i

museets cafe samt ett eget bord där vi
säljer julpynt. Helgen delas in i skift där vi
avlöser varandra. Håll utkik i din mail
efter signup cheet. All hjälp mottages
tacksamt!

Luciamorgon - Norr
Tidpunkt:

Torsdag ∙ 14 december ∙ 10 am

Plats:

Hos Anne Weidemanis Mägi, Winnetka

Serveras:

Glögg, kaffe/te, lussebullar och andra
medtagna bakverk.

Lilla Julafton
Tidpunkt:

December

Serveras:

Traditionellt julbord i knytkalasform

Beskrivning:

Vår populära jultradition fortsätter! Vi
träffas för att njuta av god mat och fira jul
tillsammans. Mer information kommer i din
Evite-inbjudan.

