	
  

	
  
	
  
Kära Sweor!
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Nu är vi alla glada över att SWEA Marbellas höstsäsong är igång efter sommaren. Jag
och resten av styrelsen vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till en mycket spännande höst.
Höstens program
Du har väl läst programmet? Om inte, gå in på www.marbella.swea.org. Vår programgrupp har som vanligt
gjort ett fantastiskt arbete med att sätta ihop ett program för alla smaker. Tyvärr har dock Mia Lundin, som
skulle hållit föredraget ”Kaos i kvinnohjärnan”, tvingats tacka nej av familjeskäl så den punkten utgår.
Inbjudan till de olika aktiviteterna kommer att skickas ut till medlemmarna i vanlig ordning.
Värvningskampanj av nya Sweor
Vi har dragit igång en värvningskampanj för att locka ännu flera till vår härliga gemenskap. Tipsa gärna en
väninna om vårt förmånliga erbjudande: Ansök om medlemskap nu och få resten av året utan extra
kostnad. Betala alltså endast 40 euro till 1 januari 2017! Blir man ny Swea före den 1 oktober så får man ju
också möjlighet att delta i vår jubileumsfest till SWEA-pris och sparar 15 euro bara där.
SWEA Marbella 25 år – jubileumsfesten den 8 oktober
Jubileumsgruppen jobbar så det glöder och inbjudan till festen har gått ut. Gruppen har gjort en jättebra
insats och det kommer att bli en fest som vi sent ska glömma. Skynda att anmäla dig så fort du kan –
SENAST den 1 oktober – och ta gärna med en väninna som vill bli ny Swea.
SWEA-land – valberedningar i full fart
Ute i SWEA-land händer det också saker. Internationals valberedning är inne i ett intensivt slutarbete,
eftersom både ordförande- och vice ordförandeposterna är utannonserade. Vår egen valberedning i
Marbella är också i gång med rekryteringen till styrelseposterna inför nästa år.
Världs- och regionmötet i Arizona
En av höjdpunkterna för mig i höst är Världsmötet/Regionmötet i Arizona. Det ska bli intressant att träffa
Sweor från andra länder och utbyta tankar och idéer med dem. Med på resan har jag våra två stipendiater,
dock med förändringen att Margareta Kastengren tyvärr varit tvungen att tacka nej av hälsoskäl, så det blir
Monica Silverstrand och Lena Strindholm som gör mig sällskap i Scottsdale. Lena hade också sökt
stipendiet.
Jag kan tyvärr inte vara med på alla aktiviteter i höst då jag dessutom är i Sverige några veckor i
november. Jag står dock i ständig kontakt med styrelsen, och min telefon, e-mail och Skype är alltid
tillgängliga ifall du vill kontakta mig. Men först ses vi ju på jubileumsfesten! Det ser jag fram emot.
Ha en härlig höst!
önskar Birgitta Hunn och styrelsen
Gå gärna med i SWEAs Facebook-grupp eller titta in på www.marbella.swea.org.

	
  

