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Foto: privat
Tina Johansson från Jämjö var luciakandidat på 80-talet, och flyttade sedan till USA och
jobbade som modell.

Karlskronafödda Tina O`Malley leder
Sweakvinnor i USA
KARLSKRONA 2011-03-19 | Uppdaterad 2011-03-18

Hon fick aldrig bära luciakronan i Karlskrona.
Men Tina Johansson tog revansch som fotomodell, flyttade till Chicago och
blev fru O´Malley.
Under helgen leder hon Sweakvinnor från hela världen i Kuala Lumpur.
Det gick bra för Karlskronaflickan Tina Johansson
fast hon hoppade av ekonomistudierna på gymnasiet
efter ett år.
– Jag åkte till USA som utbytesstudent och några år senare återvände jag dit och fick
erbjudande om ett modelljobb.
I ett tidningsklipp i BLT från 1991 berättar den 176 cm och då blonda Tina Johansson om sitt
modelljobb och om drömmen att bli skådespelare.
”Jag trivdes inte med matten på af Chapman och jag vill inte fastna i Karlskrona”.
I dag är Tinea O`Malley hemmafru i Chicago med två söner och engagerad i Swea.
Men hon tycker inte att hennes liv går att jämföra med "svenska Hollywoodfruars".
Hon skrattar och säger att det livet inte stämmer in på henne.
– Jag har tittat på Hollywood-programmet och tyckte det var lite underhållande. Jag har det
bra ställt och sätter stort värde på att jag kan vara hemma med mina barn, men jag lägger
också ner ett stort engagemang för att stötta svenska kvinnor utomlands och sprida svensk

kultur och tradition både i Chicago och ute i världen.
Tina O´Malley, som redan är i Kuala Lumpur närt
BLT får kontakt med henne, har bott i Chicago i 15
år och varit ordförande för Swea Chicago sedan tre
år tillbaka. Under helgen är hon en av dem som
håller i världsmötet i Kuala Lumpur där omkring 150
svenska kvinnor kommer in från hela världen för
denna konferens
Hon trivs på den internationella arenan, men hennes
största engagemang ligger i att stötta och hjälpa
svenska kvinnor som flyttar utomlands.

Foto: privat
I dag är hon ordförande för Swea i
Chicago och under helgen deltar hon i
det stora världsmötet i Kuala Lumpur.
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Blogga om den här artikeln

Twingly bloggsök

Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att länkas till
härifrån.
Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
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