Margareta Nilsson
Jag heter Margareta Nilsson är född och uppvuxen i Halmstad. Jag är gift och vi har två barn och 5
barnbarn och alla bor vi i Göteborg.
Min första personliga kontakt med SWEA fick jag när vi bodde i Singapore i mitten på 1990-talet. Det blev
dock sporadiska besök på träffarna etc. eftersom jag under i stor sett hela Singapore tiden var
ordförande i SWA (Scandinavian Women Association). När jag bodde i Arizona tidigt 1960-tal och i
Malaysia slutet 1970-tal fanns inte SWEA. Senare i livet bodde vi i Sete, Frankrike, och närmaste SWEA
var då Paris eller senare Nice så medlemskap var inte aktuellt. Så egentligen är det först när vi flyttade
hem till Sverige och Göteborg som jag har fått närmare kontakt med SWEA.
I mitt CV kan jag skriva utbildad Friskis & Svettis ledare. 1985 startade jag föreningen Friskis & Svettis i
Olofström. En förening som fortfarande är mycket livaktig. Var politiskt aktiv under ett par år i Olofström.
Satt med i socialnämnden och i kommunfullmäktige för Liberalerna.
Under åren i Sete var jag med i Scand’oc (Skandinaviska föreningen i Languedoc). I denna förening
arbetade jag under olika perioder som festkommitté, medlemsansvarig och kassör.
Somrarna tillbringar vi i sommarstugan utanför Halmstad. Där är jag aktiv i S:t Olofs kapell i Tylösand som
kapellvärd och också delaktig i programkommittén. Sommartid blir det också några rundor golf på
Halmstads Golfbana.
På min fritid gillar jag att arbeta med händerna. Jag syr, stickar, gör applikationer, syr lapptäcken, gör
pärlhalsband mm mm.

Karin Viertel
Jag återvände till Sverige i somras efter totalt 25 år utomlands varav de 15 första åren i tysktalande
Schweiz och de senaste 10 åren i Singapore. Min man heter Thomas och är tysk men uppvuxen i Schweiz.
Jag lärde känna honom 1992 när jag var au-pair i Schweiz och han är anledningen till att jag aldrig
återvände till Sverige. Han är inte med mig här nu utan jobbar i Stuttgart i Tyskland. Vi har två tonåringar
som är med mig här i Göteborg. De började i 1:an på Hvitfeldtska IB i höstas.
Jag kände mig för ung för SWEA när jag kom till Schweiz som tonåring så där var jag aldrig medlem. Men i
Singapore blev SWEA en stor del av mitt liv. Jag engagerade mig mycket i styrelsen och var vice redaktör i
två åren och kassör i fyra år. Jag har även varit med i web-gruppen som skött SWEA Singapores hemsida
och Facebook grupp. Genom SWEA Singapore lärde jag mig spela Mahjong, ett spel som jag tagit med
mig till SWEA Göteborg.
Andra intressen, utöver Mahjong är friluftsliv med naturpromenader och att umgås med familjen.

