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NYHETSBREV februari 2012
Nytt år – Nya möjligheter!
I skrivandes stund är det Alla hjärtans dag och
enligt japansk tradition är det just idag som
kvinnorna ska ge sina män choklad. Jag var
på det eleganta varuhuset Mitsukoshi igår och
överdriver inte om jag säger att det fanns flera
avdelningar med choklad och tusentals kvinnor
stod i kö för att köpa elegant inslagen choklad
till sina älsklingar. Denna tradition medför i sin
tur att männen förväntas ge tillbaka något den
14 mars – på White Day.
Visst är det fint med traditioner och speciellt intressant
är det att lära sig om traditioner i olika länder, en otrolig
förmån för oss svenskar som bor utomlands. I Sverige har
vi många trevliga och ibland lite lustiga traditioner, men
allvarligt talat så är just det ett av SWEAs syften; att stödja
och sprida kunskap och kännedom om svensk kultur och
svenska traditioner.
Om detta och många andra viktiga saker pratade vi om
på årsmötet den 7 februari då cirka 30 glada Sweor och
tre söta mini-Sweor samlades på Svenska ambassaden.
Eva Vargö, vår svenska ambassadris, ”fiber artist” och
hedersmedlem i SWEA Japan, var på plats och hälsade
oss alla hjärtligt välkomna till vårlunch i residenset senare
i vår, det ser vi fram emot!

Inför årsmötet som också var en Kickoff för året, tänkte
vi i styrelsen föreslå ett TEMA för det nya SWEA-året
och vi hoppas att du hänger med på detta! Temat är; Nytt
år – Nya Möjligheter!
Vad kan just du göra för att utmana dig själv? Kanske
prova en ny aktivitet, läsa en annorlunda bok, använda
den japanska du kan eller varför inte lägga till en ny färg
i ditt liv.
Jag vill gärna uppmana dig att läsa SWEA-Nytt, det elektroniska Nyhetsbrevet från SWEA International till alla
världens Sweor. Där skriver vår nya Internationella Ordförande, Margaret Sickens Ahlquist: Att vilja är att våga!
Kom ihåg att du kan åka på Regionmöten i andra regioner än i Asien, men självklart slår jag ett extra slag för
regionmötet i Beijng den 15 oktober 2012. Region- och
världsmöten är så väl anpassade efter oss Sweor.
De bör upplevas!
Varmt välkommen på vårens olika aktiviteter och kom
också gärna på våra styrelsemöten.
Hör av dig om du vill vara med i någon av våra nya kommittéer: Donations- och stipendiekommittén, Julbasarskommittén eller varför inte Framtidskommittén eller
SWEA Art-kommittén.
Agneta Melin
Ordförande SWEA Japan

Årets första Författarafton i Sakura-tid.
AWE-träff
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- en inblick i det
japanska arbetslivet

Adela Pedersen, ansvarig AWE &
kvällens värdinna, Anna Storbacka samt
Ulrica Björn.
Den 16 februari samlades runt 15
Sweor hemma hos Adela Pedersen
för att lyssna på Marianne FrisellSchreuder, bolagsjurist på det
svenk-norska rederiet Wallenius
Wilhelmsen. Marianne bjöd på
en lärorik och rolig föreläsning
om hur arbetslivet i japan kan te
sig. Föreläsningen handlade bland
annat om kulturskillnader, konsten
att läsa signaler och tyda oskrivna
regler. Marianne varvade historier
från livet på sin arbetsplats med
information om hur man kliver
ur hissen i rätt ordning, hur man
sätter sig vid mötesbordet eller tilltalar sina kollegor på ett respektfullt sätt. Mariannes viktigaste tips
för den som ska arbeta i Japan
är - visa respekt! Genom respekt
mot sina medmänniskor och den
kulturen man är gäst i kommer
man en bra bit på väg enligt
Marianne. Under mötet bjöds det
också på middag och dryck.
Missa inte nästa AWE-träff då
Louise Gärdestad från Svenska
ambassaden föreläser om sina
erfarenheter

Den 2 april får vi i SWEA Japan
möjlighet att träffa författaren Elin
Lindqvist på Svenska Ambassaden
här i Tokyo. Under kvällen kommer
Elin att berätta om sin senaste bok
“Fukushimas Färger” och sina upplevelser från katastrofens Japan.
Elin har rest runt i nordöstra Japan tillsammans med journalisten Yuko Ota
och fotografen Yoshikazu Fukuda och talat med människor som drabbats
av katastrofen. Genom deras livsöden växer bilden fram av en gemensam
strävan efter en ny, hållbar och ekologisk framtid. Elins bok “Fukushimas
Färger” ges ut på årsdagen av trippelkatastrofen den 11 mars av Langenskiölds Bokförlag.
Under kvällen kommer Elin också att förklara begreppet ”jushiku” (självkontroll) som det talades så mycket om förra året när Tokyobor ombads att
inte fira körsbärsblomningen ”Hanami” av solidaritetsskäl med människor i
de drabbade områdena. Vi får även veta mer om “Gaman” och “Bushido”
- de gamla ädla samuraikoncepten som också hyllar Sakura som en symbol
för ungdomen, skönheten och äran.
Vi får möjlighet att ställa frågor till Elin och hon vill också gärna höra våra
erfarenheter och upplevelser kring det som hände i mars förra året.
Boka in den 2 april redan nu! Mer information kommer senare. Du kan läsa
mer om boken Fukushimas färger på förlagets hemsida www.langenskiolds.se
Datum & Tid: 2 april 19.00 - 21.00
Plats: Svenska Ambassaden

Hej alla Sweor
Det finns mycket som lockar på programmet i mars, men eftersom jag är
en “utomhusmänniska” och våren är på väg så skulle jag vilja slå ett slag
för våra tre promenader. Följ med och titta på
plommomblomningen i Hanegi Parken, upptäck
Daikanyama med Mia och följ med mig till Bonsai
Village. Vi försöker annpassa alla promenader
så att det ska vara lätt att komma fram med
barnvagn. Det är också utmärkta fototillfällen för
fotogruppen.
Väl mött under plommon- och tidig körsbärsblom!!
För Programgruppen
Lena Svedberg

