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Städer, byar och vägar besmyckas med flaggor i
rött och blått i väntan på att premiärminister
Skerrit ska faststalla ett datum för nästa val.
I avvaktan på nya intryck ska ni få ett recept på en god
lokal kokossoppa.
3 vitlöksklyftor
1 tesked rostade korianderfrön
1 tärning kycklingbuljong
1 bit riven ingefära
2 dl kokosmjölk
4 msk vatten
skalet från 1 lime
1 stjälk citrongräs
2 små skivor urkärnad stark röd chili
250 alt 300 gr skalade räkor
1 handfull hackad basilika
Koka upp alla ingredienser och låt sjuda i ca 15 minuter.
Lägg i räkorna och låt det sjuda i ca 3 minuter. Garnera
med basilikan och servera med vitlöksbröd.

Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!

Hoppas det ska smaka!

Varma hälsningar

Ruthine
Just nu njuter jag av värmen på Dominica. Under
orkanperioden kom det knappast något regn medan
det under december och januari öste ner. Lördagen
den 8 februari öppnade karnevalen i Roseau. Som
vanligt mycket folk och en fantastisk stämning. Vi
var ett gäng på 8 svenskar som var där och njöt av
folkfesten.
Under den första veckan vi var här tog vi bl.a. en
biltur runt norra delen av Dominica och besökte
karibområdet. Vägen mellan Marigot och Roseau
är i stort sett klar förutom broarna och områdena
kring broarna. En fantastisk förbättring jämfört
med tidigare.
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Läs mer om och
välkomna till
SWEDOM:s årsmöte
lördagen den 12 april
på Reimersholme i
Stockholm

DOMINICA – THE CARIBBEAN'S MOST ORIGINAL CARNIVAL
Carnival, or 'The Real Mas', is a pre-Lenten festival, and usually falls in February or March each year. It is
unquestionably the most festive season in Dominica. It is hard to miss the fervour of the people's loyalty to
their favourite calypsonian or pageant during the preceding months of the Calypso Final and the National
Queen Show. Some of the most popular events are the following:

Queen Show
Showcasing the talents and beauty - of our
women, the Carnival
Queen Show is for so
many the highlight of
Carnival. View the 2014
Queen Show contestants
photo gallery.

Jump-up
Carnival Monday &
Tuesday are the two days
of costume bands and
street jump-up.

Calypso
Dozens of calypsonians
are whittled down at
elimination 'tents' in the
weeks before the grand
finale: the Calypso
Monarch Competition. Visit
the Dominica Calypso
Association for more
information.

Sensay Costume
West-African in origin, this
costume has made a
comeback in recent years.
Made of frayed rope,
leaves and other material,
it is always accompanied
by a mask and often
horns... quite a sight!

1st Place Calypso

2nd Place Calypso

DICE

BOBB

Detta nummer av WaitiKubuli sammanställs på Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Ett sätt att uppmärksamma den
dagen är att publicera artikeln ”Ladies in Calypso” i vårt medlemsblad. Detta med tanke på att det vanligtvis är män som
ställer upp i och som vinner calypsotävlingen. Men även kvinnor kan!

LADIES in Calypso
By Ian Jackson

Since the Mighty Kon Lambi of the 70s we have seen a proliferaion of women in the art form. Avis
“Lady A” Bruno stood alone in the late 80s but with the Junior monarch competition among
Secondary Schools serving as a breeding ground for calypsonians, this was about to change.
Cauliflower was awarded joint Road March honours with “Wedding Ring” in 1988 and this served as
a stimulus for the Ladies in Calypso.

Jahlee of South City Grand Bay became the first female monarch in 1987. Then calypsonians like
Vicky and Cauliflower dominated in fierce rivalry in the schools competition. Notable names such as
Mystic Rose, Swinging Janice, Marvellous M, Brown Sugar, Silver Sands, Singing Janet, Mighty
Suzie Bouncing Bonnie along with the persistent and consistent Yakima all contributed to the initial
growth of females in calypso. When the name was rechristened from Calypso King to Calypso
Monarch in 1995, this paved the way once more for the women to compete alongside the men. Lady
Edna and Christine were particularly fierce and found their way into the finals on separate occasions.
Meanwhile Black Panther and Yakima kept knocking and provided solid entertainment in the Stardom
Tent.
Then came Sandy by the turn of the century and she was to become the most potent force as a
female calypsonian being a competitive finalist for three straight years. When Sandy migrated, Diva
Nioka held the fort well as a finalist for two years until Sandy returned to place second in the year
2007.
In recent times quite a few other women have emerged including Lady Star and the late Charmer.
Many others have come and gone but Yakima remains unrivalled as a true calypsonian by heart with
a career spanning two decades in good and bad times.
Article source: “Lyrics and Melody:50 years of Calypso, 30 years of Independence” published by Ian Jackson

Ian Jackson is an established writer who has published numerous books of poetry and prose. He regularly
contributes articles on various aspects of Dominican culture to local newspapers and other publications. His most recent
publication is the book entitled “Lyrics and Melody: 50 years of calypso, 30 years of Independence” from which the above
article is taken.

SWEDOM:s årsmöte 2014
Lördagen den 12 april på
Reimersholme i Stockholm
Tid: 16.00-18.00.
Plats: Vindragarvägen 16 B, en trappa ned från
entrén.
Gunnel Tollmar bjuder hem SWEDOM:s medlemmar till
årsmöte i sin bostadsrättsförenings samlingssal. Ta buss
40 (från Fridhemsplan) eller 66 (från Sofia) till
ändhållplatsen på Reimersholme.

TUR 2014 20-23 MARS
Vi hoppas att SWEDOM:s medverkan på årets TUR ska
bidra till att fler svenskar upptäcker naturön Dominica
och vill resa dit.

Förslag till dagordning för årsmötet, se nedan.
Övriga handlingar delas ut på årsmötet.

Vi finns på plats samtliga dagar.

Efter årsmötet en gemensam måltid med en kycklingrätt
eller en vegetarisk rätt. Pris: 150 kr.

Fackfolk
Torsdag kl. 09.00-18.00 till fredag kl. 14.00.

Obligatorisk anmälan till Berith Granath, telefon
bostaden 08 643 26 80,
e-post berith.granath@telia.com
senast den 7 april.

Allmänhet
Fredag kl. 14.00-18.00.
Lördag kl. 09.00-18.00.
Söndag kl.10.00-17.00.

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 2013
9. Resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgift
13. Verksamhetsplan och budget för 2014
14. Val av styrelseledamöter m.fl.
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2014
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Vi söker fler medlemmar som kan finnas till hands i
montern. Det är roligt att få berätta för besökarna om
Dominica. Människor är intresserade och tar gärna emot
informationsmaterial som vi har i montern.
Anmäl dig till Berith Granath.
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Nästa styrelsemöte
Samma dag som årsmötet har SWEDOM:s styrelse
ett möte. Vill du att styrelsen ska ta upp någon
fråga, kontakta ordföranden Ruthine.

SWEDOM:s styrelse 2013
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm@yahoo.com.
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Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32, e-post
0708233340@euromail.se.

Nomineringar

Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.

Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar till
ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
valberedning.
I valberedningen ingår Lars Eriksson (sammankallande), Birgitta Jönsson och Leif Ståhl. Kontakta Lars
Eriksson, telefon bostaden 08 643 26 80, e-post
lars.eriksson.sthlm@telia.com senast den 6 april.
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Berith Granath och Lars Örtemark är också ordinarie
ledamöter och Lars är vice ordförande.
Birgitta Brydolf, Per Brydolf, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling och Liz Wretling är suppleanter.
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