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NYHETSBREV maj 2012
Sommaren närmar sig …
Maj månad börjar i Japan med en gyllene vecka
- Golden Week. Vädret är ofta fint i början av
maj och naturen fylls på med den underbaraste
växtlighet. Många passar på att resa bort på
semester denna vecka medan andra är kloka och
väljer att stanna hemma och njuta av ledighet,
hemmaliv och kortare utflykter.
Förutom Golden Week så händer det mycket annat
i Tokyo i maj. Tänk till exempel att vi fick uppleva en
partiell solförmörkelse häromdagen – det var 170 år
sedan sist här i Tokyo. Det var verkligen jättespännande
att få vara med om denna. Dock blev jag lite besviken
för jag trodde nog att det skulle bli mörkare. Nu skulle
jag gärna uppleva en total solförmörkelse, men en sådan
kommer att inte att inträffa på många, många år!
Tokyo Sky Tree, invigdes med pompa och ståt den 22
maj. Tornet är världens näst högsta samt Japans högsta
byggnadsverk och mäter 634 meter. Tillsammans med de
nordiska handelskamrarna och YCN - Young Chamber
Network höll SWEA Japan ett event där vi firade Tokyos
nya TV-torn med en gemensam middag på 47:e våningen
med tjusig utsikt över ”New Tokyo Tower”.
I Tokyo händer det förvisso en hel del men i SWEA Japan
händer det också spännande saker. Denna månad har
vi Starbucksfika, barngrupp, bokklubb, matlagning och
washi-pyssel. Vi ordnar promenader, gör utflykter och

resor och vi inbjuder till intressanta After Work-kvällar.
Vårlunchen på Sveriges ambassad har vi sett fram emot
och vi vill framföra ett stort TACK till vår ambassadris
och hedersmedlem Eva Vargö för en fantastiskt god
lunch och för en mycket trevlig eftermiddag. Regn ute
men sol i sinne!
Så vill jag slå ett slag för Sverige-dagarna igen! Helgen
den 2 och 3 juni är det fulltspäckat program för vuxna
och barn på Sveriges Ambassad. Det blir ett gemensamt
Nationaldags- och Midsommarfirande samt dessutom
Svenska Handelskammarens 20-årsjubileum! Ni kan
förstå vilken fest! SWEA Japan kommer självklart att
vara på plats och har du tid att hjälpa till så var snäll och
hör av dig så fort du läst detta!
Nästa Nyhetsbrev kommer i slutet av juni – då har
redan några Sweor lämnat oss och flyttat vidare ut i vida
världen. Till er vill jag säga: tack för allt roligt vi haft
tillsammans och lycka till på er nya bostadsort. Vi kommer att sakna er. Tänk en sådan tur att facebook finns!
Till våra nya Sweor vill jag säga: Hjärtligt välkomna till
Tokyo och till SWEA Japan. Jag hoppas ni ska trivas. Gå
väldigt gärna med i facebook så ni får del av allt roligt
som händer i SWEA Japan.

Agneta Melin
Ordförande SWEA Japan

Vårlunch på Sveriges
ambassad den 22 maj
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25 glada Sweor infann sig den 22 maj hos Eva Vargö på Sveriges ambassad
och avnjöt en alldeles förträfflig vårlunch i residenset. Ute stod regnet som
spön i backen men vad gjorde det! Eva bjöd både på sig själv och på en
spännande och nyttig vårbuffé. Med andra ord, vi hade en fantastisk eftermiddag hos vår ambassadris och hedersmedlem i SWEA Japan – Varmt
tack Eva!
Eva Vargö och Agneta Melin

Agneta Melin

SOMMARPROGRAM
Programmet för den här terminen går nu mot sitt slut. Vi i programgruppen tackar alla som varit värdar för promenader och träffar. Domo arigato gozaimasu! Så många minnen vi har skapat tillsammans! Programmet kommer igång
igen i början av september. Boka redan nu kvällen den 13 september då blir det välkommentillbaka träff och fest. Boka
barnvakt!
Under sommaren åker många till Sverige, men inte alla! Folk kommer, åker och återvänder i en ständig ström och
många nya familjer flyttar hit under sommaren. Om du vill göra något i sällskap med andra Sweor går det bra att
skriva ett inlägg på vår facebooksida. Programgruppen tar semester men vi lägger upp ett antal “Events” på facebok
(dag och kväll) där ni som är kvar i stan kan anmäla er. Ni får gemensamt komma på vad/var/hur ni vill träffas. Det
ska bli kul att höra vilken Starbucks ni gillar mest - Roppongi, eller någon av de nya i Daikanyama o Omotosando/
Harajuku. Vi hoppas dessa “Events utan innehåll” får innehåll, att det hjälper er som är kvar att hitta varandra och
att det skapar möjlighet till trevliga träffar.
Trevlig sommar önskar vi i Programgruppen

Sverige-dagarna på ambassaden
Du missar väl inte Sverigedagarna på ambassaden den 2-3 juni? Vi är många Sweor som kommer att vara med och
hjälpa till under de här dagarna. För er som inte har möjlighet att hjälpa till ta gärna med familjen och besök oss. Det
kommer hända massor av roliga saker, bland annat tipspromenad, ritbord för barn, fiskdamm och dans runt midsommarstången så klart. Det kommer finnas tilltugg och dryck och flera svenska företag kommer ha utställningar
under dagen. Mer information om Sverigedagarna kan du hitta på Svenska ambassadens hemsida och webbsidan
för eventet.
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Birgitta Wetter.

SWEA i Seoul - en liten resehälsning
Den 25 – 29 april åkte jag och Birgitta Wetter på en gruppresa till Seoul, anordnad av SWEA i Seoul. Vi var 22 Sweor
från olika delar av Asien som blev väl mottagna och fick ta del av det väl förberedda programmet, som hade många
olika aktiviteter att välja bland. Det var även trevligt att träffa andra Sweor och få nya kontakter, restips och ta del av
allas olika erfarenheter. En dag åkte vi på en busstur till DMZ – den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea, vilket var spännande på många sätt. Jag vandrade i bergen en dag, ägnade en dag till shopping och avslutade
med ett dygns tempelvistelse och därefter ett besök på Seouls fiskmarknad, där vi valde fisk som sedan tillagades på en
närliggande restaurang och som vi avnjöt till lunch. Visst låter det som härliga dagar och det var det, dessutom hade
jag en trevlig rumskamrat Birgitta
Pernilla Stridh

SAYONARA
våra vänner!
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Den 17 maj träffades ca 25 Sweor
på restaurang Aquavit för att säga
Sayonara till några av våra vänner här
i Swea Japan. Den här gången sa vi hej
då till Åsa Henning, Margareta Wilroth,
Lena Svedberg, Johanna Wong och
Anna Sunemark. Vi åt en god lunch i
trevligt sällskap och efteråt hade vi en
liten presentutdelning till de flyttande.
Vi önskar er alla lycka till med era fortsatta äventyr!
Åsa Henning, Margareta Wilroth, Lena Svedberg, Johanna Wong och Anna Sunemark

SWEA Japan

