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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM medlemmar!
Just nu sitter jag i 30 graders värme och skriver.
Det skiljer ca 50 grader mellan Sverige och
Dominica. Hoppas ni förstår att jag njuter i fulla
drag.
Jag och Janne har varit i Dominica i ca tre
veckor. Det är underbart att vara här. När jag
åker till Dominica åker jag hem och när jag åker
till Sverige åker jag hem. Vilken fantastisk förmån
jag har.
De första dagarna hade vi ett par vänner från
Sverige på besök så det blev många utflykter som
gick i Pirates of Caribbeans fotspår. Hampstead
Beach där det förlista fartyget låg och Indian
River där häxan bodde. Vi hann också med en
vandring till Sari Sari Waterfalls.

Det är också glädjande att jag redan efter bara
två veckor på Dominica träffat sex SWEDOM
medlemmar.
Vad händer på Dominica? Det är som vanligt.
Ibland stängs vattnet av och vi har varit utan gas
i två veckor. Inte bara vi utan ca hälften av
Dominicas befolkning. Inget konstigt och alla
skyller på allt.
Regeringen planerar att utnyttja de varma
vattenkällorna i Watten Waven. Man har
kontakter med Island och ska provborra inom
några månader. Planen är att kunna
försörja både Dominica, Guadeloupe och
Martinique. Det pågår också en diskussion om att
eventuellt bygga en ny bostad åt presidenten som
bl.a. ska kunna utnyttjas vid formella besök från
utlandet. Kostnad ca 65 mkr SEK. En fin tanke,
men man kan väl ändå tillåta sig att fundera över
om det inte finns andra behov att tillgodose först.
Som ni vet har karnevalen sparkat igång med
olika shower bl.a. Princess Show, Calypso King
mm. Jag längtar efter den stora dagen den 7 mars
då allt kör igång.
Vi har på styrelsens uppdrag besökt Carib
Reserv och kommer att köpa de saker skolan
och biblioteken prioriterar avseende SWEDOM’s
bidrag. Förskolan har öppet mellan nio och tre
varje dag och har ca 40 barn. Verksamheten är
mycket uppskattad. Det finns bl.a. en avdelning
för barn med speciella behov. Det är en fantastisk
känsla att se att våra bidrag bidrar till något så
positivt.
Ser fram emot att få träffa er på årsmötet.
Ruthine

Dominica Carnival 2011 kicked into high gear
Saturday afternoon with music, floats, and the
annual opening parade that piled thousands of
Dominicans and visitors alike along the street of
Roseau.
Spectators couldn’t off asked for a better day. The
weather was beautiful, which provided that
requisite tropical heat to go along with the all
masquerading going on.
The parade highlighted the colour and splendor of
Dominica’s Carnival with a range of costume
bands, traditional masquerade groups – like the Flag
Wavers, Bwa Bwas, Sensays, HiFi Bands, and the
seven beautiful Carnival Queen Contestants
including the reigning Carnival Queen Marcia
Baptiste were all in attendance.
All in all it was a great opening parade…can’t wait
for Carnival Monday and Tuesday. Here are some
scenes from Dominica’s “Real Mas” 2011 –
Opening Carnival Parade.
Enjoy!

The Real Mas 2011 is now something in the past.
Like last year, this year’s Carnival Costume Parade
was diverse, fun, colourful, political, and
commercial; but most importantly it was LOUD
and it was ORIGINAL!

Källa: http://www.dominica-weekly.com/onlinenews/dominica-carnival/

I would like give a special shout-out to all the
Queen Contestants, Calypsonians, Teens,
Princesses, Costume Band Organizers, and
everyone else who helped to make the Carnival
Costume Parade, and the whole 2011 Carnival
Season a great success.

Dominica

Lennox Honychurch
får pris som folkbildare

Named 1 of 20 Best Trips of 2011
I januari 2011 utsåg National Geographic Magazine
Dominica som en av de 20 bästa platserna i världen att
fira en “out-of-the-ordinary” semester på.

Victoria Falls, Dominica.
Photograph by Justin Foulkes, The Travel Library/Photolibrary

A lack of white sandy beaches and an
overabundance of rainfall keep this mountainous
island of tropical rain forests off typical Caribbean
vacation itineraries—a plus for adventure seekers.
Perpetual geothermal and volcanic activity —there
are seven active volcanoes—make 285-square- mile
(739-square-kilometer) Dominica, located between
Guadeloupe and Martinique, a paradise in progress.
Venture into the rugged landscape Spiderman-style
on an Extreme Dominica canyoneering tour, which
takes visitors rappelling down pristine waterfalls,
deep gorges, and volcanic bedrock canyons. The
seven- mile round-trip hike from Titou Gorge to
Boiling Lake, a vapor-covered cauldron that
reaches 198º Fahrenheit (92º Celsius), is strenuous
but worth the panoramic Caribbean views from atop
3,000-foot (914- meter) Morne Nicholls, as well as
the chance to explore the Valley of Desolation’s
brightly colored sulfur springs, mini- geysers, and
bubbling mud pools. Recharge at the locally built
and staffed Jungle Bay Resort & Spa. The 55-acre
(22-hectare) tropical retreat features 35 secluded,
hardwood cottages perched high atop posts beneath
the jungle canopy.
Källa: http://travel.nationalgeographic.com/travel/besttrips-2011-photos

SWEDOM’s hedersmedlem fick nyligen ett regionalt pris
för sina folkbildande insatser.
Congratulations Honychurch from SWEDOM!

Renowned historian Lennox Honychurch, Ph.D has
received the Caribbean Award for Excellence in
Public and Civic Education, becoming the first
Dominican to obtain the prize.
The awards have been held biennially since the
first one was meted out in 2006, but as of 2011, it
will be held yearly.
Raymond Ramcharitar, corporate
communications manager at the Anthony N Sabga
Caribbean Awards for Excellence, reported Friday
that Honychurch was awarded for his work in
history, creating sustainable tourism environments
and for restoring forts and heritage sites in
Dominica and in the Caribbean.
Honychurch was selected for the award by the
Caribbean awards’ nominating committee for the
Organisation of Eastern Caribbean States (OECS),
of which OECS Ambassador Charles Maynard,
serves as chairman.
Honychurch is among three recipients named for
the award this year. The two others are from
Trinidad & Tobago: Kim Johnson, Ph.D obtained
the Caribbean Awards for Excellence in the area of
Arts and Letters, while Professor Surujpal
Teelucksingh was awarded the Caribbean Awards
for Excellence in Science and Technology.
Källa: http://dominicanewsonline.com/dno/honeychurchwins-regional-award/

SWEDOMs årsmöte 2011
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Lördagen den 16 april i Stockholm
Tid: 16.00-17.45.
Plats: Small Island Chocolates & coffee,
Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på
Södermalm. Kaffe & chokladbit & en överraskning,
med anledning av SWEDOM:s 15- årsjubileum,
serveras.
Förslag till dagordning för årsmötet, se nedan.
Övriga handlingar delas ut på årsmötet.
Därefter gemensam middag på restaurang Sjögräs,
Timmermansgatan 24, för dem som önskar. En
middag som var och en själv bekostar.
Tänk på att Duane Dove som driver Small Island –
chocolates & coffee ger SWEDOM:s medlemmar
10 procents rabatt på inköp i butiken.
Anmälan till Ruthine Strindholm, tel bost
08 774 43 32 (efter den 22 mars), e-post
0708233340@euromail.se (när som)

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 2010
14. Val av styrelseledamöter m.fl.:
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2011
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Nomineringar
Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar till
ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer
och valberedning.
I valberedningen ingår Doris Johansson
(sammankallande) och Leif Ståhl. Kontakta Doris
Johansson tel. 0520 47 61 06, e-post
doris.johansson@home.se senast den 4 april.

Karibisk måltid
på Sjögräs
Efter årsmötet äter de som önskar en gemensam
måltid på restaurang Sjögräs.
Sjögräs har en karibisk inriktning. Restaurangen
erbjuder bland annat choklad- & romprovningar.
Dessa leds av sommeliern Duane Dove som är
choklad- & romexpert. Duane är född i Trinidad &
Tobago och har en kakao-plantage där.
För att underlätta serveringen på restaurangen
ber vi dig förbeställa bland följande rätter:
Kvällens karibiska rätter
Förrätt – ”med karibisk inspiration”
Pris: 139 kronor
Varmrätt – Jerkmarinerad vårkyckling med
tillbehör
Pris: 260 kronor
Kvällens vegetariska rätt
Först i början av april vet vi vilken månadens
vegetariska rätt är.
Pris: 240 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.
Läs mer på http://smallislandchocolates.com
Läs mer på www.sjogras.com.
Anmälan är bindande OBS senast 8 april.
Anmälan till Ruthine Strindholm, tel bost
08 774 43 32 (efter den 22 mars), e-post
0708233340@euromail.se (när som)
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SWEDOM:s styrelse 2010
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.
Annika Stolk, Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Liz Wretling och Lars Örtemark är suppleanter.

