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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM vänner!
Jag skriver ordföranden har ordet med en speciell känsla
den här gången. Jag är nämligen på Dominica. Trots lite
regnskurar då och då så är vädret underbart. Jag föredrar
värmen framför ett just nu snöigt och kallt Sverige. Karnevalen har precis slutat och jag kan konstatera att det inte
spelar någon roll hur många gånger jag deltar. Det är alltid
lika roligt.
Jag kom till Dominica söndagen den 15 februari. Redan
samma kväll hade karnevalen tjuvstartat i min hemby St
Joseph. På onsdag kväll var jag i Roseau och såg uttagningarna till den kommande calypsoshowen (Dominicas
melodifestival) och på torsdag kväll var det uppträdanden
med gammaldags Mass i St Joseph. Det kom folk i
karnevalskläder från hela ön och man blåste i långa horn
och spelade trummor på gatorna. Under dagen på fredagen
var alla skolbarnen utklädda i karnevalskläder och på
kvällen var det skönhetstävling i Roseau. Miss Dominica
skulle utses. Äran gick till Kayan Toyssiant från Pointe
Michel. På lördag kväll var det final i calypsotävlingen i
Roseau. Tio stycken finalister slogs om äran. Varje artist
sjunger två låtar var som bedöms av en jury. Segern gick till
Gregory Rivierre (Karessah) från Marigot med låtarna

Calypso Doh Want to Leave Roseau (vilket den uppenbart
gjorde) och Pastors Rod.
På söndag kväll startar den traditionella karnevalen.
Man festar och dansar hela natten lång tom. måndag
morgon som kallas Jour Ouvre (tidig morgon). På tisdag var
det stor parad i Roseau där man bl.a. kunde beskåda miss
Dominica. Även om det är en stor ära så led jag lite med
henne som tvingades dansa i en tung dräkt i högklackade
skor i 30 graders värme i 4-5 timmar i sträck. Men jag är
överty gad om att hon var lycklig och stolt över utmärkelsen
och hade dansat längre än så om det hade behövts.
Lågkonjunkturen och bankkriser har även nått
Västindien. Mångmiljonären sir Allen Stanford som ägde
The Bank of Antiqua blev i USA anklagad för bedrägeri
och för att undvika en finansiell katastrof har Eastern
Caribbien Central Bank tagit över The Bank of Antiqua.
Tyvärr står ju inte svenska kronan inte heller så högt i kurs,
vilket märks i reskassan.
För övrigt hoppas jag att ni haft en bra vinter var ni än
har varit. Alla är nog inte som jag som helst vill gå i ide
under vintern. Nu är vi i alla fall på väg mot ljusare tider
och jag ser framemot att få träffa många medlemmar på
vårt årsmöte den 18 april.

Varma hälsningar
Ruthine
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Kallelse till
SWEDOM årsmöte 2009
Lördagen den 18 april i Stockholm
Tid: 16.00-18.00.
Plats: Small Island Chocolates & Coffee,
Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på Södermalm.
Kaffe & chokladbit serveras.
Därefter gemensam middag på restaurang Sjögräs,
Timmermansgatan 24, för dem som önskar. En middag
som var och en själv bekostar.
Anmälan till Berith Granath, tel 08 643 26 80.
Läs mer om årsmötet och middagen på sista sidan.

UTFLYKT MED KARIBBARNEN

Uppackning för att komma igång.

Bosse Hallberg och Gunnel Westlund inbjöd karibbarn
till en minnesvärd utflykt under sin vistelse i Dominica.
De gjorde det på SWEDOM:s styrelses uppdrag. Det är
SWEDOM:s medlemmar som har samlat in pengar för att
utflyk ten skulle kunna genomföras. Njut av bilder och
berättelse.
Under vårt besök på Dominica gjorde vi för SWEDOM's
räkning en utflykt med förskolebarnen från Karibterritoriet. Vi valde att lägga "Beach Partyt" i Hampstead
ca 40 minuters bussresa norr ut från territoriet. Där bildar
floden en sötvattendamm innan den rinner ut i Atlanten.
Vi har tidigare många gånger åkt dit för att ha picknick
och bada både i dammen och Atlantviken. På denna plats
spelades ett antal scener ur filmen "Pirates of the
Caribbean" in.
Vi planerade utflykten med Connie Williams, vår
kontaktlärarinna sedan nio år.
Barnen hade sedan länge sett fram emot denna dag
och räknat dagar på en väggtavla i skolsalen.
Och så kom nu den stora dagen, fredagen den 23
januari. Vädret var toppenfint för en utflykt. Vi åkte med

vår buss från Scott's Head redan kl. 06.45 och var i god
tid, kvart i nio, hos Connie i Crayfish River och fyllde
bussen med mat, dryck, grytor och så många vuxna och
barn som kunde packas in. Två stora karibbussar hämtade
upp barn och föräldrar i Sineku, Mahaut River och
Crayfish River, samt längs vägen. Totalt blev det 53 barn,
47 vuxna och 4 lärare.
Vid tiotiden var alla och allt på plats i Hampsteads
flodbädd och det var fullt av barn och vuxna i hela
området som lekte och skojade. Alla var jätteglada.
Eldaren "The Fire man" började omedelbart leta större
stenar och torra grenar och fick igång 4 eldar på lämplig
plats. Sex mammor började också omedelbart skala
rotfrukter, bananer m.m. som skulle kokas. Det tog lite
tid att få igång eldarna och de 4 stora grytorna att

Rotfrukterna är färdigskalade, nu dags för matbananerna.

koka. Det var så många olika sorters rotfrukter, bönor,
ris, kyckling och fisk att det hade behövts ytterligare
eldar och grytor.
Matlagningen tog tid, men barnen fick färdiggjorda
smörgåsar och saft, så det gjorde inget att kyckling och
ris som sista kok inte var klart förrän vid tvåtiden, här har
man ro att vänta. Det smakade då desto bättre. Barnen
lekte hela tiden i skogen, på stranden och i vattnet.
Cricket var det mest några mammor som ägnade sig
åt, barnen tittade på och skrattade. Karibbussarna skulle
egentligen hämta kl. 3 men det blev halv fem innan allt
var packat och vi kunde återvända till Karibterritoriet för
avlastning. I vår buss blev det först prat och lek men
sedan somnade barnen, det hade ju inte blivit någon
middagsvila utan full fart hela dagen. Vi hörde ingen
gråta på hela tiden, men många skratt.

Barnen äter bland leksakerna.

Vacker flodbädd där några barn leker.

Stort tack till Connie, som så professionellt planerade och
genomförde det hela, köpte mat i Roseau dagen före och
förberdde. Det blev mycket lyckat.
I dag, dagen efter när jag skriver ner minnesanteckningar verkar det bli dagsregn för första gången
sedan vi kom hit i år. Det gäller att ha tur också!!
Bo Hallberg
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Maten är klar och börjar delas ut.

Kariberna var stolta över att kunna laga all mat på
stranden, mycket av lokala produkter samt vatten direkt
från floden. En av papporna sa att "även om övriga
världen går under så klarar vi oss här".
Det blev en dag som Gunnel och jag nog aldrig
kommer att glömma. Vi var mycket trötta åter hemma i
Scott's Head vid åttatiden.

Sommarens medlemsmöte
på Stora Saxaren i Stockholms skärgård
Bosse Hallberg inbjuder på traditionsenligt vis
SWEDOM:s medlemmar till ett medlemsmöte söndagen
före Midsommar, alltså söndagen den 14 juni.
Mer information om hur man tar sig dit och när man ska
anmäla sig kommer i nästa nummer av WaitiKubuli. Men
boka den 14 juni redan nu.

SWEDOM:s årsmöte 2009

Karibisk måltid på Sjögräs

Samtliga medlemmar i Vänskapsföreningen SverigeDominica kallas till årsmöte lördagen den 18 april kl.
16.00 på Small Island Chocolates & Coffee, Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på Södermalm i
Stockholm.
Läs mer på www.smallislandchocolates.com.
Här nedan finner du information om hur du kan
nominera till styrelsen och förslag till dagordning för
årsmötet.
Bilagt finns styrelsens verksamhetsberättelse för
2008 och förslag till verksamhetsplan för 2009. Övriga
handlingar delas ut på årsmötet.
Anmälan görs till Berith Granath, tel 08 643 26 80,
e-post berith.granath@telia.com.

Efter årsmötet äter de som önskar en gemensam måltid
på restaurang Sjögräs.
Sjögräs har av flera tidningar bedömts som den bästa
restaurangen på Södermalm. Sjögräs har en karibisk
inriktning. Restaurangen erbjuder bland annat choklad& romprovningar. Dessa leds av sommeliern Duane
Dove som är choklad- & rom-expert. Duane är född i
Trinidad & Tobago och har en kakaoplantage där. Han
driver också Small Island Chocolates & Coffee, där vi
ska ha årsmötet.
För att underlätta serveringen på restaurangen ber vi
dig förbeställa bland följande rätter:

Förslag dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Val av två rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgift
13. Verksamhetsplan och budget för år 2009
14. Val av styrelseledamöter m.fl.:
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2009
16. Övriga frågor
17 Årsmötets avslutande

1. Kvällens karibiska rätt (en härlig och kryddig
överraskning som kökschefen på Sjögräs kommer att
avslöja först i början av april då jag får reda på vilken
rätt det blir). Hör gärna av dig till mig då.
Pris: 245 kronor.
2. Kvällens vegetariska rätt är Avorioris
(paprikaescabeche, lagrad vinäger, fänkål, getost).
Pris: 228 kronor.
3. Kvällens soppa är hummersoppa (mousse på
pilgrimsmussla, avrugakaviar, lökflarn, anis). För dig
som inte vill äta så mycket. Är egentligen en förrätt.
Pris: 144 kronor.
SWEDOM:s styrelse hoppas att många vill delta i den
karibiska måltiden på restaurang Sjögräs. Den ligger
vägg i vägg med Small Island Chocolates & Coffee, på
Timmermansgatan 26.
Läs mer på www.sjogras.com.
Anmälan till Berith Granath, tel 08 643 26 80, e-post
berith.granath@telia.com senast den 14 april.
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SWEDOM:s styrelse 2008
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Nomineringar
Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar till
ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
valberedning.
I valberedningen ingår Lars Eriksson
(sammankallande), Doris Johansson och Leif Ståhl.
Kontakta Lars Eriksson, tel 08 643 26 80, e-post
lars.eriksson.sthlm@telia.com senast den 10 april.

fram till årsmötet 2009
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm@yahoo.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32, e-post
0708233340@euromail.se.
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.
Rosa James och Berith Granath är också ordinarie
ledamöter.
Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Liz Wretling, Lars
Örtemark, Bo Hallberg och Annika Stolk är suppleanter.

