Kära Sweor!

Nedan följer valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2018.
Liksom för 2017 speglar 2018 års styrelseförslag den geografiska diversifiering vi har i SWEA
Lissabon med hälften av medlemmarna i Lissabon-området och hälften nere på Algarve-kusten.
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Valberedningens förslag till:

SWEA Lissabons styrelse för år 2018, presentation.

Ordförande: Marie Ahlberg
Som ung längtade jag alltid att flytta utomlands, resa och se världen. Jag var
utbytesstipendiat i USA, pluggade spanska i Mexiko och sommarjobbade i
Brasilien. Efter studier i internationell ekonomi i Göteborg flyttade jag till
Kanarieöarna med jobb på IKEA och där träffade jag min blivande man, Per-Axel.
Hans arbete inom Electrolux förde oss sedan till Peru under 5 år och därefter vidare
till Venezuela i 11 år.
Vid millennieskiftet flyttade vi till Spanien och startade tillsammans ett företag där
jag under 15 års tid var ansvarig för administration och bokföring.
2004 var jag en av initiativtagarna till att starta SWEA Barcelona och var under tio
år aktiv med olika styrelseuppdrag, kassör, sekreterare och vice ordförande de sista
2 åren. Ett lyckat regionmöte arrangerades 2007. Under mitt sista år i Barcelona
startade vi upp en mycket uppskattad SWEA Professional.
Sedan ett år bor jag i Estoril, stortrivs i mitt nya hemland och spelar mycket både golf och bridge förutom
alla trevliga SWEA aktiviteter. Har varit med i SWEA Lissabon från dag ett och tycker det är fantastiskt
med vår tillväxt och den härliga gemenskapen.

Vice Ordförande: Ulrika von Wachenfelt
tillika webbansvarig
Att jag har mina rötter i Skåne har många av er redan upptäckt. Närmare bestämt det
lilla fiskeläget Viken, strax norr om Helsingborg. Men större delen av mitt liv har
jag tillbringat i Stockholm. Ett jobb inom arkivet på UD lockade upp mig. Sedan
blev det utbildning till språklärare. Vid kommunaliseringen sade jag upp mig och
började på SAS, fortsatte sedan hos en fraktagent på Arlanda. Jag har faktiskt sett
till att TAP fått frakt från Arlanda till sina olika destinationer.
Efter underbara år hemma med mina tre små barn återvände jag till skolans värld.
De senaste åren har jag haft en stor utmaning i att hjälpa fysiskt gravt handikappade
barn att övervinna sina svårigheter. Idag finns det så mycket teknik, dataprogram
mm som kan underlätta inlärning även om man inte kan tala eller använda sina
händer. Men tekniken ställer också krav på pedagogen och förberedelser kunde ofta
ta hela kvällar och en stor del av helgen. Så därför njuter jag nu av min lediga tid!
Vi flyttade till Portugal i september 2014 och onsdagskaffet i oktober blev mitt första möte med SWEA. Jag
kände mig välkommen från början! I SWEA finns det rikligt med glada skratt och lättsam samvaro och
dessutom gör intressanta föredrag och utflykter att gemenskapen växer. För mig är SWEA ett fantastiskt
nätverk som erbjuds alla nyinflyttade, där du kan plocka det som passar dig bäst. Det finns en öppenhet och
nyfikenhet och en vilja att dela med sig av det man kan. Det ska vi fortsätta att värna om!
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Sekreterare: Birgitta Benthede
Jag har bott här i Portugal i fem år och varit med i SWEA ända från början. Har
suttit i styrelsen i tre år och innan dess var jag revisor i två perioder.
Har annars bott i Stockholmsområdet hela mitt liv och varit verksam inom ITkonsult och Telecom-världen. De sista 15 åren av mitt yrkesverksamma liv hade jag
en tjänst som innebar ett frekvent resande till företagets olika anläggningar runt hela
världen och då träffade jag på svenskor, som var med i olika SWEA-grupper.
Så när min man Morgan och jag bestämde oss för att slå oss ner i Portugal var det en
självklarhet att kontakta och gå med i SWEA -Lissabon.
Mitt liv här i Portugal fyller jag med golf, målande, Mahjong, umgänge med
nyfunna härliga vänner och kortare eller längre utflykter för att upptäcka mitt nya
vackra hemland.

Kassör: Gunilla Mendes de Souza
Jag har mitt ursprung i Helsingborg, och är gift med João från Amazonas i
Brasilien. När vi var yngre levde vi ett enkelt liv i Suriname och Brasilien, medan
vår dotter ännu var liten. Tyvärr kunde vi inte stanna, och längtan till Sydamerika
har varit stor, sedan dess. Nu är vår dotter vuxen och vi har valt att flytta till
Portugal. Vi har bott 4 år i Carcavelos, och trivs fint. Vi har en gemensam Ateljé i
Algés, där jag arbetar med glas. Jag är röntgensjuksköterska och fortsätter att
arbeta i Sverige, då och då. Jag har varit SWEA-medlem i tre år, och kassör för
SWEA Lissabon i två år. Jag blev medlem i SWEA för att jag sökte trygghet,
omväxling och gemenskap. Jag vill hitta nya mål, aktiviteter och vänner.

Medlemsansvarig: Kerstin Amnell
Jag heter Kerstin Amnell och flyttade till Portugal och Monte Estoril, tillsammans
med min sambo Mats, hösten 2014.
Jag har arbetat som lågstadielärare och speciallärare för elever med multihandikapp
vilket gav ständiga utmaningar och dagar fyllda med att finna nya vägar för
utveckling och inlärning. Under några år drev jag, tillsammans med tre kollegor, ett
utbildningsföretag med inriktning inlärnings- och arbetsstilar, mental träning, social
träning och personlig coachning.
Mina intressen är att spela golf, gympa, sjunga och hantverk, resa och att träffa
trevliga människor! Jag tycker om när det är fart och fläkt runt mig!
Jag gick med i SWEA Lissabon på direkten och tycker att det är ett fantastiskt bra
sätt att komma i kontakt med och lära känna andra kvinnor och dela erfarenheter.
Först gick jag med i hantverksgruppen, sedan blev jag tillfrågad om att vara med i Programgruppen och
förra året började jag sjunga i den då nystartade kören. Att verka i ett kontaktnät som SWEA ger så mycket
tillbaka!
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Programansvarig: Britta Ternheim
Född i Norrbotten/Luleå. Flyttade som tonåring till Stockholm. Att möta
storstaden var en kulturkrock för mig. Vilket har präglat mig i mitt yrkesval som
pedagog. Har arbetat som chef/ledare inom för- grund- och gymnasieskolan i ca
40 år. En drivkraft har varit att göra skillnad för barn och elever. Att skolan är till
för barnen/eleverna.
Gift med Claes, vi har två underbara döttrar och har fått vårt första barnbarn
Ingeborg snart 2 år, som har en viktig plats i våra hjärtan.
Har tillbringat några år i Schweiz och Belgien. Har varit aktiv inom SWEA i
Bryssel. Där fick jag första gången uppleva denna fantastiska organisation. Var
med i programgruppen.
Sedan 2 år bosatt i Cascais och det var en självklarhet att gå med i SWEA. Även
här aktiv inom programgruppen sedan 1 år.

PR-ansvarig: Anna Calissendorff
Jag är född och uppvuxen i Portugal av svenska föräldrar. Min skolgång började
på Svenska Skolan, därefter St. Julians och gymnasiet i Sigtuna. En utbildning
inom hotell- och resenäring i London ledde till jobb på SAS.
Av familjeskäl återkom jag till Portugal 1990. Fick jobb på Svenska ambassaden,
träffade Carl som jag nu är gift med. Under åren har jag arbetat på ambassaden,
drivit restaurang, arbetat på SAS och drivit en textilagentur. Under denna
tidsperiod var jag också med i SWEAS styrelse som suppleant.
Genom en väninna fick jag kontakt med välgörenhetsföreningen LAÇO som
samlar in pengar för förebyggande vård av bröstcancer i Portugal. Inom LAÇO var
jag aktivt i 8 år som volontär, en av mina uppgifter var att ordna en årlig sponsrad
golf tävling på Oitavos. Jag sitter fortfarande med i styrelsen.
Jag spelar golf (ibland), är konstintresserad, promenerar mycket och jag tycker om
att vara ute i naturen. SWEA fyller en viktig funktion och är ett fantastiskt forum
för att träffa nya människor.

Ledamot, Algarve: Christina (Kickie) Hagelborg
Jag är bosatt tillsammans med maken Ted i Tavira, Algarve. Hit flyttade vi efter 8
års vistelse i Marbella.
2010 genomförde vi Akkaone, en resa i Nils Holgerssons spår, i ett litet flygplan,
Ted bakom spakarna och jag som bloggare och fotograf.
Jag har lämnat yrkeslivet som kurator men är fortfarande engagerad i att hitta
måbra-faktorer i livet och undervisar i qigong och ger taktil massage. Motion
och meditation i olika former ger balans och glädje i livet.
Att få följa barn och barnbarn är en fantastisk gåva. Norrtälje skärgård är numera
vår svenska bas, tidigare var det Åhus, skåning som jag är.
Jag tycker styrelsearbete är stimulerande, jag var aktiv i SWEAs styrelse i
Marbella, har varit Rotarypresident och är en av initiativtagarna till SWEA i
Algarve.
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Ledamot, Algarve: Barbro Holgerson
Jag är född och uppvuxen i Stockholm, är civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm samt har en MBA från San Diego i Kalifornien. Mitt yrkesliv har
framför allt varit inom marknadsföring av snabbrörliga konsumentvaror, både i
USA och Sverige.
Större delen av 1980-talet spenderade jag i USA, och i New York kom jag för
första gången i kontakt med SWEA, först som medlem och de sista två åren som
styrelseledamot. Jag var även med i Programgruppen i SWEA Stockholms
styrelse innan jag flyttade till Portugal. Jag har haft glädjen att delta på flera av
SWEAs region– och världsmöten, bl.a. i Wien, Bologna, Lissabon, New York,
Kuala Lumpur och Phoenix, Arizona. Något som jag verkligen kan
rekommendera.
Efter flytten till Lagos i Portugal för fem år sedan föddes idén att starta SWEA i Algarve dit det nu flyttar
många svenskar. Tillsammans med några andra entusiaster drog vi igång en satellit till SWEA Lissabon i
Algarve, som på drygt 1 ½ år har fått över 160 medlemmar och det bara fortsätter att öka!
Sedan 14 år är jag gift med Jörgen och bor i Lagos där vi stormtrivs. Förutom vårt nya hemland Portugal
gillar vi att spendera tid på vårt landställe vid sjön Båven i Södermanland på sommaren. Jag älskar att umgås
med gamla och nya vänner, spela golf, resa, vandra i den vackra naturen här i Algarve, samt njuta av god
mat och goda viner. Sedan jag flyttade till Lagos har jag även börjat med pilates, ett utmärkt komplement till
golfen.

Ledamot, Algarve: Marie-Louise Dagrup Strand
Jag kom till Portugal/ Algarve för två år sedan. Vi trivs bra i familjen och har fått
många nya SWEA-vänner/familjer. Vi har bott i Italien för många år sedan men jag
ingick inte i SWEA som då enbart hade sin organisation i Rom. Nu arbetar jag med
mycket erfarna Sweor i styrgruppen/Algarve vilket är fantastiskt och som jag trivs
mycket bra med. Som ny ledamot i SWEA Lissabon skulle jag känna mig stolt över
att kunna få representera Algarve.

6

Suppleant (L): Pia Levander Tobieson
Jag är född och uppvuxen i Göteborg och där utbildade jag mig till psykolog.
Därefter flyttade jag till Skåne och började arbeta inom psykiatrin. Jag har sedan
arbetat som psykolog, psykoterapeut och handledare inom landstinget men även
inom privat verksamhet.
I mitten av 70-talet träffade jag min man Tobbe, vi har två barn och numera också
barnbarn.
År 2012 flyttade vi till Portugal och Lissabon, då blev jag medlem i SWEA.
SWEA ger mig möjlighet att spela mahjong, att få vara med i en svensk bokklubb
men framförallt att få möta många nya kvinnor, som alla delar erfarenheten att finna
sig tillrätta i ett nytt land. Lissabon är en spännande stad, som ständigt ger oss nya
upplevelser och vi har tillbringat mycket tid med att lära känna den.
Jag läser mycket och älskar att gå på bio. Jag har spelat golf sedan jag var ung och
fortsätter nu med det i Cascais.

Suppleant (L): Margareta Ekvall
Vid 13 års ålder bestämde jag mig för att se så mycket som möjligt av världen.
Hur skulle det gå till? Jo, enklast genom att arbeta på ett flygbolag. Sagt och
gjort, efter gymnasiet och en hel del språkkurser på olika nivåer fick jag en
anställning på en resebyrå i Stockholm. Ett drygt år senare blev drömmen sann
om ett flygbolag. Det blev Sabena, på representationskontoret Stockholm.
Jag träffade min blivande man när jag var 17 år och vi flyttade ihop direkt efter
studenten. Han är ekonom och det blev bankvärlden för hans del. Vi är bägge
uppvuxna i Stockholm och när jag föreslog att vi kanske skulle kunna flytta
utomlands i våra respektive yrken var det absolut nej från hans sida. Vi flyttade
knappt inom Stockholm heller… Däremot reste vi desto mera och med våra två
barn har vi verkligen varit ”runt”.
Första gången jag besökte Portugal var julen 1969 på Madeira. Algarve blev några år senare och på 1980
talet ett flertal gånger i Lissabon området. När TAP Portugal kom in i mitt yrkesliv kändes det toppen. Jag
fick resa på utbildning till Lissabon och dessutom resa runt i landet med kundgrupper. Jag blev mer och
mer förtjust i Portugal. 2013 började jag och maken leta aktivt efter ett boende i landet och 2015 hittade vi
vår lägenhet i Oeiras. Det bästa av allt är att vi verkligen stormtrivs här bägge två.
Att få uppleva Portugal med en organisation som SWEA är ytterligare en ny dimension för mig och en
mycket positiv sådan. Alla möjligheter till aktiviteter från sport till kultur och nätverkande med dessa
fantastiska kvinnor känns oerhört berikande.
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Suppleant (A): Barbro Falke Almgren
Har haft förmånen att jobba internationellt hela mitt yrkesverksamma liv, och alltid haft
många resdagar/år. Att lära känna människor från olika kulturer runt om i världen och
arbeta tillsammans med dem har gett mig mycket i mitt livsbagage. Min utgångspunkt
har varit Stockholm och Sollentuna under alla år men tanken har alltid funnits att jag
och min man Tommy någon gång i livet skulle bo utomlands. 2011 gick det i
uppfyllelse och vi flyttade till Algarvekusten. Vi bor strax utanför Olhão i ett hus med
stor trädgård som upptar mycket av vår tid, men det är härligt med alla olika frukter,
grönsaker, träd och blommor som vi får njuta av. Att lära känna vårt nya hemland och
språk har och är också en spännande och lärorik resa.
När jag fick förfrågan att vara med att starta upp SWEA i Algarve så blev jag glad och
tycker de här 2 åren som medlem och i styrgruppen varit mycket stimulerande.
Förutom SWEA, trädgård och alla härliga nya vänner att få umgås med så gillar jag att
motionera framförallt löpning, och skidåkning i Vemdalsfjällen och att köra långtur på
snöscoter. Är också med i Munskänkarna och har nyligen gått med i SWEA Lissabons
konstgrupp så ser fram emot att åka till Lissabon och gå på utställningar mm.

Suppleant (A): Yvonne Lundberg
Jag är uppvuxen i Eskilstuna och studerade efter gymnasiet på Handelshögskolan i
Stockholm.
Efter anställning på Atlas Copco i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, började jag på
SAS där jag sedan blev kvar i 25 år.
Utlandet hägrade och vi lämnade Sverige i början av 2007. Vi har sedan passerat
Frankrike och Malta och har nu landat i Portugal där vi stormtrivs och har bott sedan
2010. Algarvekusten blev ett naturligt val för oss.
SWEA gick jag med i så snart jag kom till Nice och har värdesatt denna organisation
sedan dess. Att få hjälp när det behövs och ge när det ges möjlighet till det är
fantastiskt. Jag har dessutom deltagit på en Sverigeresa. Nätverket är hur bra som helst!

Suppleant (A): Gun Persson
Jag heter Gun Persson är född och uppvuxen i Skåne närmare bestämt i Landskrona.
Efter avslutad utbildning påbörjade jag min yrkeskarriär inom ekonomi, på ett
internationellt företag i Landskrona. Under mina 15 sista yrkesverksamma år fick jag
möjlighet att gå vidare i karriären och arbetade som personalchef fram till hösten 2014,
då jag gick vidare igen, denna gång mot pension och flytt till Luz i Portugal. Både jag
och min sambo Björn stormtrivs i vårt nya hemland Portugal! Vi har mött många
fantastiska människor under våra tre år i Luz och känner verkligen stor livskvalité och
glädje. Mina intressen är att vandra, spela golf, utöva yoga, trädgårdsarbete, utforska
nya råvaror, laga mat samt att lära känna nya människor och ingå i nätverk.
När SWEA startade i Algarve var jag med på uppstartsmötet och sedan dess är jag en
aktiv SWEA medlem. SWEA ger en lättsam gemenskap, mycket glada skratt, mycket
energi samt intressanta föredrag, trevliga utflykter och härliga luncher med god
samvaro.
I somras fick jag en förfrågan om jag vill ingå i styrgruppen för SWEA Algarve. Jag tvekade inte, utan tackade ja och
är oerhört stolt och tacksam för att jag fått det förtroendet. Det är mycket givande och intressant! SWEA är ett nytt
nätverk för mig, dock har jag erfarenhet av ett liknande internationellt nätverk, som distrikts- och riksordförande i
Ladies Circle, med liknande värderingar bl a att bry sig, att dela med sig av erfarenheter, att vara nyfiken och hjälpa
varandra. Känslan av att ingå i en internationell organisation är mycket stimulerande och utmanande!
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