SWEA Hawai'i - 2008
Årsmöte
i Pia Js. Cabana!
God mat, trevligt umgänge!
Ett hjärtligt Tack till den utgående
styrelsen!
Välkommen nya styrelsen!
Bild: Li Ansefelt Thornton
______________________________________________________________________
Tango
Skottdagen firades med en väldigt trevlig kväll
på nyöppnade Tango.
Tango ägs av svenske kocken
Göran Sträng. Trevlig modern atmosfär, härligt
umgänge och
underbart god mat!
______________________________________________________________________________
Bokklubben
Den 6 mars träffades bokklubben på sitt första
möte hemma hos Li. Boken vi valt var "Nu vill
jag sjunga dig milda sånger" skriven av Linda
Olsson. Li hade förberett med kex och ost, samt
bilder av Linda Olsson med man Frank och
"Verionikas" hus i Dalarna, tagna av journalisten
Susanne Jobs.
Då flera av oss uttryckt intresse av att vara med
i bokklubben och dessutom läst boken, och
endast ett fåtal av oss kunde mötas, valde vi att
skjuta upp diskussionen om boken tills nästa träff, torsdagen den 3 april. Istället hade vi
en underbart trevlig kväll med diskussion runt temat livsfilosofi, och skrattade gott åt en
reklamsnutt om hur det är att vara "typisk svensk"

Nationalmuseums
Midvinterblot - Carl Larsson
Föreläsning av Georg Sessler
Vi säger tack till en mycket lyckad kväll, 13 mars 2008!
Vi hade en underbar kväll hos Agneta S. med Georg Sessler som vår guide genom en
mycket intressant presentation av hans nya bok om Midvinterblot av Carl Larsson. Vi
var bjudna på en jättegod ärtsoppa av vår vice ordförande/kassör Cecilia W. och en
mumsig pannkaka med sylt samt vin av värdinnan. Vi sweor har väldig roligt
tillsammans. Det var också kul att ha vår kära Bodil A. med oss hela vägen från Maui.
Susanne B.

Efteråt...
ärtsoppa,pannkakor
och trevligt umgänge
MUMS!

"Sköna maj välkommen..."
Valborg
2008-04-26
Valborg 2008 firades med pompa och ståt hemma hos
Susanne B i Sivs hus. Borden var dukade med blå
dukar och svenska flaggor och ljus. Gula och blå
ballonger vajade i den milda brisen då
eftermiddagssolens strålar sken på vår fest.
På matbordet fanns munsbitar som lax och sås,
janssons frestelse och köttbullar samt efterrätt
bestående av toskatårta. Efter första snapsen var tagen
till tonerna av "Helan går..." så var festen i full gång.
Efter vår allsång, som inkluderade visor som "Sköna
maj", "Vintern rasat ut" och "Studentvisan" ledd av
Viviann Parnell, SWEA Hawaiis fd ordförande på besök
från Seattle, var det dags för lottdragning!
Vi hade underbart fina priser generöst donerade av
våra egna Sweor samt Kock Göran Streng på
"TANGO".
Kvällens succé var ett faktum och vi kan med gott
samvete säga att 2008 års styrelse är invigda och
klarade SWEAs första "fundraiser" med högsta betyg!
Text och bild: Li Ansefelt Thornton

Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton är för många den första riktiga
festen på året. Vintern är äntligen slut och vi får
välkomna våren. Solen blir allt starkare och det
grönskar och spirar runt omkring, såväl i naturen som i
hjärtat. Inte undra på att valborg från början är en
fruktbarhets fest.
Kelterna friade Baltaine som betyder Bels eld. Bel
är den keltiska ljusguden. På Beltaine tändes det eldar
och man firade föreningen mellan guden och gudinnan, deras och naturens fruktbarhet.

Även vikingarna firade vinterns övergång till våren.
Beroende på vilka böcker man läser, så ska vårblotet
antingen ha hållits på vårdagjämningen eller på valborg.
Beroende på var man bor så infaller våren vid olika
tidpunkter och det påverkar naturligtvis när man firar.
Kristendomen har gett namnet åt
alborgsmässoaftonen. Valborg sägs ha varit en engelsk
kungadotter som dog som from abbedissa i ett kloster i
Thüringen, hon helgonförklarades efter sin död.
Valborgsmässoeldar:
Liksom skärtorsdagen är valborgsmässoaftonen en
spöknatt, då man skulle vaka och ha eldar brinnande för
att hålla häxor och annat trolltyg borta. Hednisk högtid
förment häxsabbat, ni ser kopplingen.
Och så skulle även boskapen släppas ut på bete den
första maj. Då gällde det att skrämma bort de vilda
djuren så långt borta från betesmarken som möjligt.
Ännu en anledning för valborgseldar.
Valborg och studenter:
I Sveriges universitetsstäder har studenterna satt sin
prägel på valborgsmässoafton. I Uppsala sker
mösspåtagningen klockan tre. Det är fantastiskt att se
det vita havet av studentmössor från Carolina Redivivas trappa ner till Stortorget. Och
vad vore valborg i Uppsala utan studenttåget som ringlar sig upp till Gunillaklockan vid
slottet, där våren välkomnas i de mest vältaliga ordalagen.
Hämtat från internet

Filmafton hos Monika
Monika bjöd på mysig atmosfär
och god mat då vi var bjudna till
henne på filmafton för att se på
den underbara filmen "Livet är
en schlager" - HURRA HURRA!!
Vi passade dessutom på att fira
vår egen Swea Marianne då hon
precis fyllt år!
Bild: Li Ansefelt Thornton
______________________________________________________________________________
Kräftskiva 2008
Lördagen den 13 september
Årets kräftskiva hölls med pompa och ståt den andra lördagen i september. Folk i alla
åldrar dök upp för att smaka på våra äkta svenska kräftor från Oregon. Det var dukat i
de svenska färgerna och förstås rött som kräftan själv. Kvällen bjöd på en behaglig bris,
där vi satt under tak på Sivs Lanai. Gästerna välkomnades med en tipspromenad som
handlade om just kräftor. 7 vinnare delade på 10 biljetter till årets Sverigefest! Snapsen
hälldes upp, Susanne T höll i allsång och så var festen i full gång.
Se bilderna här >>>
______________________________________________________________________
Sweden Fest 2008
2008-10-25
A great big Thank You to everyone who helped make this evening a good
one and a special salute to Monika Y. for organizing the whole thing!
Se bilderna här >>>
______________________________________________________________________
Julfest och Lucia
13 december, 2008
Skyfall och stark vind - inget kunde hålla oss borta från
årets julfest! Julskinka, köttbullar, risgrynsgröt och annat
gott bjöds det på när det firades knytkalasjulfest. Ca 40
personer trotsade regn och rusk för att vara med och fira
då SWEA Hawaii bjöd på glögg och pepparkakor, Luciatåg och självaste Tomten. Ett
varmt tack till alla som donerade alla fina priser, var med i lussetåget, samt på annat
sätt hjälpte till att göra kvällen till en stor succé!
Se bilderna här >>>

