Vi ställde vår vice ordförande, Marie Huddle mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea
Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag har bott is USA sedan 1999, innan dess bodde jag i
Thailand i 7 1/2 år, så jag har bott utomlands i över 20
år nu.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
I Sverige jobbade jag som vårdbiträde och på deltid som
motorcyckeltaxivärdinna.
Vilken är den största förändringen?
Jag saknar verkligen allemansrätten, att bara kunna gå
ut i skogen och kunna plocka blåbär, lingon och svamp.
Sedan tycker jag ofta att svenskar inte är lika öppna och
vänliga som andra folk, mot främlingar.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Man får lära sig nya kulturer, språk, ta del av nya
maträtter, sätt att tänka, och så får man massor av nya
vänner!
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Det kan vara svårt att förstå och acceptera andras sett
att se på saker och för dem att förstå mig, sedan saknar
jag ju min familj i Sverige.
Hur ser din vardag ut?
Som de flestas, ta hand om mina två barn (Maya 6 och Mio 4) och laga middag tillsammans med min man
(Mark). Jag jobbar heltid så det är skönt att min man är duktig på att laga mat och hjälpa till. Som familj
försöker vi åka på utflykter på helgerna, helst något där Isabelle, vår hund, kan följa med.
Vad gör du helst på fritiden?
Spenderar tid med min familj, pysslar i trädgården, läser, och bakar.
Beskriv en lyckad fest.
Riktigt god mat och gott vin, musik som bakgrund och intressanta diskussioner med goda vänner.
Vad är du bäst på?
Baka, jag gillar verkligen att baka!
Och sämst?
Jag kan vara dålig på att uttrycka mig och gör det lite klumpigt ibland

Du och SWEA
När blev du Swea?
Jag gick med SWEA när jag väntade barn i 2005.
Varför?
Jag tyckte att det var viktigt att hålla bättre kontakt
med mitt kulturarv då jag skulle ha barn.
Vad är din uppgift i SWEA just nu?
Jag är vice ordförande
Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du
helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
Drottning Kristina, vilket levnadsöde och vilken stark
kvinna som gick sin egen väg!
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
Philadelphiaresan med nästan hela styrelsen var fantastiskt rolig, men det var ju resan till New York också.
Det finns många underbara SWEA minnen och fler blir det hela tiden!
Vad har vi glömt att fråga?
Var i Sverige kommer du från?
Vad skulle du ha svarat?
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