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 Rapport från SWEAs Världsmöte i Fort Lauderdale 2022 

I slutet av april samlades 206 Sweor från hela världen på Westin Beach Resort i Fort 
Lauderdale för att umgås, diskutera, lyssna, lära och inte minst ha väldigt trevligt tillsammans! 
Under SWEAs Världsmöten följer programmet ett traditionellt mönster. Det är mingel på 
ankomstkvällen, sen följer en världsmötesdag och en regionmötesdag för alla 
avdelningsordföranden (AO) som representerar sina avdelningar, ca 70 stycken. 
Privat ditresta Sweor kan under de här dagarna välja mellan olika aktiviteter eller kanske bara 
njuta av sol , bad och träffa nya och gamla vänner. 
På kvällarna deltar de allra flesta i de gemensamma middagarna som SWEA anordnat och 
efter mötet åker många på en ”Efterresa”. Den här gången var efterresan till Key West med 
övernattning.   

För mig var det första gången som jag deltog på ett världsmöte. Jag hade hört från så många 
hur fantastiskt det är, men med tanke på Corona och Ukraina konflikten var det svårt att ha 
höga förväntningar. Det var också nervöst innan avresan, eftersom ett  negativt antigen eller 
PCR test behövdes. Allt gick bra att komma iväg och jag är så glad och tacksam att få ha varit 
med om detta. 

Till alla Sweor som någon gång har möjlighet att åka på ett Världsmöte (VM) eller Regionmöte 
(RM) så vill jag bara säga ”Tag chansen”! Det är på dessa möten man verkligen förstår vilken 
fantastisk förening vi tillhör, vad den genom alla sina aktiviteter erbjuder oss alla – nästan var 
vi än befinner oss. På dessa träffar inser jag verkligen att SWEA lever upp till sina värdeord! 
Värlsdvid vänskap – Global kompetens – Lokalt stöd!

Torsdagen 28 april  var första dagen och vi träffades för mingel och enkel förtäring på något 
som hette Grateful Palate. Resan dit i båttaxi var en upplevelse i sig när vi fick beskåda hus 
och lustjakter av sällan skådade storlekar och slag. 
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Fredagen den 29 april hade vi själva Världsmötesdagen, där  det är obligatorisk närvaro för 
alla AO. Dagen var fylld av talare med olika infallsvinklar på SWEA och vår verksamhet. Vi 
lyssnade bland annat på Susanna Wallgren, chef för tematisk kommunikation och analys på 
Svenska Institutet (SI). SI är en viktig samarbetspartner för SWEA runt om i världen medan 
det för oss på hemmaplan inte är lika aktuellt. 

Efter lunch hade SWEA Sverige  en programpunkt där de fyra svenska AO berättade om den 
svenska verksamheten. Man har nu mycket mer samarbete, framför allt via SWEA 
Professional. Det finns ca 850 Sweor som är medlemmar i Sverige. 

SWEA Sverige från vänster till höger: Karin Tetzell (AO Örestad), Marie Forsman(AO 
Stockholm), Paula Hasselgren (AO Göteborg och Britta Hammargren AO Malmö)
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Fredags programmet avslutades med ”Krishantering” och denna programpunkt leddes av den 
inspirerande mobila prästen Maria Thorsson. 
Kvällens aktivitet var en middagskryssning ombord på South Beach Lady. En massa tjusiga 
villor och yachter kunde betraktas när vi serverades cocktails och åkte båt. När det blev mörkt 
satte vi oss vid runda bort och intog en god 3-rätters och sen var det klackarna i taket och full 
fart på dansgolvet tills vi lade till i hamnen och åkte hem till hotellet med bussar 

Lördagen den 30 april var det dags för Regionmötesdagen, det innebär alltid ett lärande om 
SWEA och alla AO är väldigt aktiva, det är mycket diskuterande och arbete i grupper. Den här 
gången var alla regioner tillsammans och vi AO delades in i sju grupper så alla fick chans att 
lära känna AOs från andra regioner än sin egen, mycket trevligt och givande. I de här 
grupperna gick vi runt på olika stationer och fick information från och lärde känna de olika 
kommittéerna, lärde oss om det legala, fick info om Kansliet, gick SWEA-tips-promenad mm. 
Det var en mycket värdefull utbildning för alla oss AO. 
Efter lunch ägnades den resten av dagen åt ett sista grupparbete. Denna gång om SWEAs 
stadgar, kanske inte låter som det roligaste men det blev bra diskussioner i min grupp. 

Grupparbetet var mycket nyttigt och viktigt för oss alla. En insikt är att våra avdelningsprotokoll 
läses av våra regionordförande, och då underlättar det om alla avdelningar följer samma 
regler. 
Som vanligt avslutades dessa intensiva dagar med en galamiddag på hotellet. Det bjöds på 3-
rätters middag, trolleri och dans i fin miljö. 
Roligt med en professionell fotograf (SWEA medlem) som tog många fina bilder.

Sen följde en punkt med en hemlig gäst, som 
de flesta gissat var det Prinsessan Madeleine 
som kom på besök. Hon blev intervjuad av 
Maria Thorsson, mobil präst i Svenska 
Kyrkan i Utlandet i Nordamerika. Det blev ett 
oväntat, positivt, avspänt och informativt 
möte där prinsessan fritt talade om sin egen 
familj, mamma Drottningen och pappa 
Kungen och inte minst sitt brinnande 
engagemang för Childhood. Prinsessan 
Madeleine gjorde ett synnerligen sympatiskt 
och trevligt intryck på oss alla. Då det var 
Kungens födelsedag nästa dag frågade 
prästen om Prinsessan trodde att Kungen 
skulle uppskatta en födelsedagshälsning från 
alla Sweor? Det trodde hon alldeles bestämt 
så alla stod upp och sjöng, det spelades in 
och skickades till Kungen
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VEMA från vänster till höger: Anna Franzén (AO Holland), Marianne Raidna Lunde (AO Oslo), 
Eva Östling (AO Lissabon), Monica Tinggård (AO Marbella), Agneta Hesselius (RO 
Barcelona), Paula Hasselgren (AO Göteborg), Eva Waltzfelder (AO Costa Blanca), Susanna 
Daag (AO London), Lotta Rigby Fors (AO Barcelona), Britta Hesse (AO Algarve) och Sara 
Reby (AO Irland) 

Eva Waitzfelder Maj 2022


