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NYHETSBREV januari 2012
Kära medlemmar i SWEA Japan och
God fortsättning på 2012 – Drakens år!
Drakens år är det femte året i den kinesiska
astrologins zodiak. Det sägs att det är kejsarens
år, ett år som symboliserar makt, framgång och
lycka för folket! Drakens år är innovationernas och företagsamhetens år, den oräddes och
stoltes år.
Jag hoppas verkligen att året har börjat riktigt bra för er
alla och för era familjer och jag önskar också att jul- och
nyårshelgerna varit avkopplande och trevliga var ni än
befunnit er. Själv har jag varit ”hemma” i ett snöfritt Uppsala och umgåtts med familj, släkt och vänner. Det blev
intensiva och trevliga dagar, som alltid. Nu är jag ”hemma” i Tokyo igen och det känns bra. Jag tycker det är så
fascinerande att jag kan känna mig så ”hemma” i två så
skilda världar och nästan leva två liv samtidigt.
2011 var ett oerhört turbulent år för många människor
här i Japan och även inom SWEA Japan var vi många
som blev berörda på olika sätt – det fanns mycket vi började reflektera över! Året avslutades dock positivt med en
lyckad julbasar på Svenska ambassaden den 4 december
och återigen vill jag passa på att tacka er alla Sweor och
era fantastiska familjer som hjälpte till med allt möjligt.

Cirka 1 200 betalande gäster besökte julbasaren och vinsten från entréerna kommer att skänkas till de drabbade
av trippelkatastrofen i Tohoku-området.
Till er Sweor som flyttade från Japan under 2011 vill jag
säga: LYCKA TILL på er nya bostadsort! Chansen att
vi ses i en annan SWEA-avdelning i världen är ganska stor. Till våra nya medlemmar säger jag: VARMT
VÄLKOMNA! Hoppas ni kommer att trivas och att
ni blir aktiva och engagerade! Kom gärna till oss i
styrelsen med tips och idéer – tillsammans kan vi göra
SWEA Japan ännu bättre!
För mig innebär uppdraget som ny ordförande i SWEA
Japan en spännande utmaning och jag ser verkligen fram
emot ett intensivt och roligt år tillsammans med er.
Vi ses på årsmötet på Svenska ambassaden den 7 februari
kl. 10.00 och på den efterföljande lunchen.
Varmt välkomna till ett nytt spännande SWEA-år - i
drakens tecken!

Agneta Melin
tf Ordförande SWEA Japan
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FLYTTEN FRÅN JAPAN
- en liten hälsning från
Poznan.
Adela Pedersen (längst till höger på
bilden) håller i det nya nätverket After
Work Erfarenhetsutbyte.

NYTT
NÄTVERK
STARTAR I
FEBRUARI
I februari startar ett nytt nätverk
inom SWEA Japan med namnet
AWE-After Work Erfarenhetsutbyte. Där pratar vi bland annat om
livet i Japan och andra länder, kulturkrockar, arbete, yrkeserfarenheter och andra organisationer med
mera. Varje träff kommer ha ett
tema med en föreläsare som talar
om något som anknyter till temat
och vi ses en gång i månaden med
premiär torsdag 16 februari.
Syftet är att ge SWEAs medlemmar en möjlighet att få ingå i ett
nätverk och lära mer av varandra
genom erfarenhetsutbyte samt få
tips, stöttning och motivation. Vår
förhoppning är att nätverket ska
hjälpa och inspirera deltagarna.
Alla är varmt välkomna!! Mer
information kommer inom kort
på Facebook.

Tänk att jag som inte ens gillade Japan till en början saknar det
så mycket!
Jag vet nu att det vi har tillsammans i Japan är alldeles unikt, mycket beror
på att Japan ligger så långt bort vilket gör att vi svetsas samman. Jag är dessutom alldeles övertygad om att vi svetsades samman med erfarenheterna
runt den 11 mars. Dessa erfarenheter ska ni dra nytta av nu när ni fortsätter
att utveckla SWEA Japan. Släpp inte den känslan för den är så viktig för dem
som kommer nya. Satt idag och läste i mitt Scrapbooking album som ni var
så många som bidrog till, TACK! Nej jag grät inte men var nära flera gånger
och jag lovar att jag ska göra ER stolta och resa mig ur min ledsamhet som
jag känt sedan flytten hit och gå in för att återta den rätta Jeanette.
Flytta är jobbigt och det är svårt när barnen får en jobbig start, men vi kommer att fixa detta och vi kommer att gå starka ur denna erfarenhet.
I ärlighetens namn är vi alla lite chockade av hur hårt livet i ett forna kommunistland kan vara. Detta är verkligen kontrasternas land. Barnen möter
en oerhört hård miljö i skolan där de får stå vid tavlan och göra mattetal (inte
så kul när man råkar göra fel) till att fröken står i korridoren och berättar
för mig att Patrik inte kan prata engelska och därför får bakläxa hem över
helgen. Skolan är uppdelad i två läger ett med polacker och lokalanställda
utlänningar och ett läger med de få ”utlänningar” som har erfarenheter av
andra skolor runt om i världen. Det finns ingen som välkomnar nya föräldrar och inga klassföräldrar som förklarar hur allt fungerar... du få lära dig
längs vägen.
Den andra sidan av myntet är vad jag känner av när jag rör mig i Poznan,
vänliga människor som gärna hjälper dig på engelska om de bara kan.
Polacker som har tålamod och förklarar och förstår hur svårt det är att flytta
till landet. Människor som ber om ursäkt för att deras land är så svårt. Vi
bor i en vacker stad som har en gedigen kultur och vackra byggnader. De
är oerhört stolta över sin stad och det byggs i varje hörn för att locka hit fler
turister och fler investerare.
Jag önskar Er alla ett varmt lycka till och hoppas att vi kan hålla kontakten
via FB. Kommer ni till Polen eller längs E20 (HOVA-Hulan) är ni varmt
välkomna att hälsa på, vi har gott om övernattningsmöjligheter.
Varma kramar
Jeanette Steenbrink
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Programgruppen tipsar om festivaler,
utställningar och andra aktiviteter
Ni har väl inte missat dokumentet med kommande festivaler, utställningar och länkar som uppdateras varje månad?
Du hittar dokumentet på SWEA Japans facebooksida, längst upp på sidan (den lilla länk där det står 8 doc).
Det är fritt fram för alla att lägga till tips i dokumentet.
Missa såklart inte heller vårens spännande program med olika aktiviteter. Vi kommer berätta mer om några av
aktiviteterna på årsmötet den 7 februari. Anmälan görs som vanligt via vår Facebooksida.
Väl mött
Programgruppen

SKRIV I SWEA JAPAN
Du som är medlem i SWEA Japan är alltid välkommen att skriva en liten
notis,ett tips eller inlägg i vårt nyhetsbrev. Sista materialdatum för februaris
nyhetsbrev är 19 februari. Den 19:e gäller som inlämningsdatum för alla
månader under våren till och med juni. Skicka ditt inlägg till japan.swea@
gmail.com och skriv "Nyhetsbrev" i rubriken.

