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SWEA Japan ska fira Silver-jubileum!
Jag funderar på hur många Sweor som varit
medlemmar i SWEA Japan under dessa 25 år. I
KomMed som är SWEA Internationals medlemsregister kan man få fram en uppgift om att totalt
195 personer varit medlemmar i SWEA Japan
- men jag tänker att det måste väl ändå vara
många fler?
Nu har i alla fall medlemsantalet ökat rejält genom en
intressant nysatsning som vi kallar ”SWEA Tomodachi”
och det känns oerhört roligt. Över en natt har vi fått 20
nya medlemmar, japanska kvinnor som kan prata svenska
och som bor i Tokyo med omnejd. Vi hälsar alla våra
nya svensktalande Sweor hjärtligt välkomna i SWEA’s
gemenskap. SWEA står för ”världsvid vänskap, global
kompetens och lokalt stöd”, uttryck som jag tycker stämmer
väl överens med verkligheten. Det är vi - alla Japan-Sweor
som tillammans skapar SWEA Japan med den unika
atmosfär och det specifika innehåll som vi vill ha.
Programgruppen är jättebra på att lyssna av och ta
tillvara på de förslag på utflyktsmål och aktiviteter som vi
medlemmar kastar fram. Höstens program kommer att
bli intressant, givande och innehållsrikt! Det som också är
så roligt är att vi är så aktiva i vår facebook-grupp! Tänk
så många fina foton vi har delat med varandra och så många
tips och idéer vi förmedlat – det fungerar verkligen bra!

I SWEAs medlemstidning FORUM, som jag hoppas att
ni fått i brevlådan denna vecka, kan ni hitta en mängd
intressanta artiklar. Ta med dig FORUM till Sverige, läs
den från pärm till pärm när du ligger i hängmattan eller
på stranden! Det är ett synnerligen läsvärt nummer.
SWEA Internationals nya ordförande Margaret Sikkens
Ahlquist (SWEA Holland) och SWEA Internationals nya
vice ordförande Ann-Marie Gustafsson (SWEA Perth)
berättar båda livfullt hur de vill leda SWEA in i framtiden.
Hur vill vi att SWEA ska se ut om 5-10 år? Den frågeställningen ska vi ha som tema i höst i SWEA Japan. Vi vill
gärna höra din uppfattning.
I FORUM står också om höstens alla Regionmöten
världen över. ASIENs RM är i Beijing den 14-17 oktober
2012 och det går fortfarande att anmäla sig!
Nu ligger sommaren framför oss och säkert har ni,
liksom jag, en massa planer att träffa nära och kära och
njuta! Jag önskar er alla en riktigt skön sommar vart
ni än ska befinna er! Jag ser fram emot att se er igen i
augusti/september men till er som flyttar vidare säger jag
mata ne!
Agneta Melin
Ordförande SWEA Japan

SWEA Japan donerar till
barnhem i Iwaki City
SWEA World-Wide ger donationer och delar ut stipendier för cirka 2 miljoner
kronor per år och SWEA Japan är en del i detta, vilket känns fantastiskt fint!
2012 års stora välgörenhetsprojekt handlar om en fortsatt hjälp till de drabbade i katastrofområdet i Tohoku efter den stora jordbävningen och tsunamin
den 11 mars förra året. Som ni alla säkert vet är det vår julbasars intäkter som
går till detta projekt. Julbasaren i år är söndagen den 2 december – markera
redan nu i era kalendrar!
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Häromdagen åkte en liten SWEA-kommitté till IKEA i Funabashi och fick
fin hjälp av personalen där att inhandla barnmöbler och leksaker till 18
barnhem i Iwaki City för närmare 1 miljon yen. Svenska barnböcker översatta till japanska från Amazon fick också plats i paketen. I augusti kommer
ännu en donation på närmare 1 miljon yen att gå iväg - förmodligen till en
annan stad i Iwate Prefecture.

Agneta Melin
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Agneta Wikevall Larsson, Agneta Melin och
Kyoko Hattori tillsammans med ansvariga
från IKEA utanför IKEA i Funabashi.

Ett stort och innerligt TACK till vår vän och matlagningslärare Hattori-san
som hjälper oss men dessa donationer, som garanterat når de behövande –
utan några mellanhänder.

Noriko Hornmark, initiativtagare till kvällen tillsammans med Agneta Melin och Anna Jalvinger.

Svensktalande japanskor möttes på
Tomodachikväll
Onsdagen den 20 juni träffades cirka 30 svensktalande nyfikna och förväntansfulla japanskor och ett gäng glada Sweor
på Sveriges ambassad för att äta middag och för att träffas och lära känna varandra. Initiativtagare till denna träff var
Noriko Hornmark, Agneta Melin och Anna Jalvinger som fick idén under en lunch i slutet av mars. Sedan dess ha vi
Sweor hjälpts åt att, med ljus och lykta, finna svensktalande japanskor här i Tokyo att bjuda in till denna informationsträff. Under kvällen informerade Agneta om vad SWEA är och vad det globala nätverket betyder för svenska och
svensktalande kvinnor över hela världen.
Noriko Hornmark berättade på ett lättsamt och roligt sätt om hur det var att komma till Sverige på 60-talet som ung
japanska och utan att kunna ett ord svenska och direkt hamna i sin blivande svärmors ambitiösa “svenskutbildning”.
Under kvällen presenterade också Charlotte Alverén Lundén ett antal intressegrupper (svensk matlagning, bakning,
design, arkitektur, sagoläsning mm) som SWEA Japan förhoppningsvis kan dra igång i höst. Kvällens deltagare fick
möjlighet att rösta på just sin/a favorit-aktivitet/er genom att sätta blåa och gula “pluppar” på Charlottes förslag.
Kvällen blev mycket trevlig och lyckad med många samtal och skratt. SWEA Japan hälsar alla våra nya medlemmar
varmt välkomna!
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Anna Jalvinger, Marianne Ekerlin och Adela Pedersen. Filippa Hillman binder kransar till Midsommarstången och dans runt midsommarstången.

Dagar att minnas – Sweden Days i
Tokyo 2-3 juni 2012
I härligt sommarväder arrangerades de första Sweden Days på Sveriges ambassad första helgen i juni. Svenska
Handelskammaren (SCCJ) firade 20 år och kungaparet kom på besök. Bättre inramning fick man nog leta efter
när ambassaden öppnades upp i ett två-dagars ”svenskfirande” med alla tänkbara inslag, från montrar med företagspresentationer och försäljning av svensk mat till folkmusik och dans kring midsommarstången. SWEA Japan
ställde naturligtvis upp med frivilliga under dessa två dagar och såg till att tipspromenad, ritbord och fiskdamm blev
favoritsysselsättningar för alla besökande barn. Evenemanget, som erbjöd många aktiviteter för såväl affärsmän som
barnfamiljer, blev mycket lyckat. Förhoppningsvis var detta starten på en fin, årlig tradition.
Agneta Melin

Följ med på luciatåg
i Shibuya
I vinter har vi en ny punkt på programmet - Luciatåg i
Shibuya. Vi tänkte bjuda japanerna på denna ursvenska
tradition och hoppas att så många Sweor som möjligt kan
delta i tåget- det vore kul om vi blev riktigt många, tänk
vilket bra sätt att sprida svensk kultur i Tokyo. Så leta gärna
fram ditt lucianattlinne där hemma och ta med dig det
tillbaka till Tokyo. Mer information kommer på Facebook
till hösten.
Programgruppen

Årets julbasar kommer som vanligt att hållas den första advent på ambassaden, det innebär söndagen den 2 december. I år kommer vi, Adela Pedersen
och Jessica Törnqvist, att vara julbasarsgeneraler. Även om det känns långt till
jul har arbetet redan börjat och vi har ansvariga för nästan alla av årets bord,
matbeställningen till IKEA är skickad och vi har haft möte med ambassaden.
Vi hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till på årets basar, varje litet
bidrag är mycket värt!! I början av hösten kommer vi att bjuda in alla på ett
möte. Vi ses då.
Trevlig sommar önskar Adela Pedersen och Jessica Törnqvist
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SWEA Japan 25-års jubileum och
Välkommen-tillbaka-fest
Torsdagen den 13 september ordnar vi den årliga välkommen-tillbaka middagen. Boka in i kalendern redan nu! I
år kommer middagen att serveras under en båttur runt Tokyo. Så kom med och träffa gamla och nya vänner under
trevliga former, medan vi under lyktornas sken, i sakta mak flyter förbi Tokyo och Rainbow bridge. Under turen får
den som vill chansen att på traditionellt japansk vis testa sina sångtalanger i Karaoke. Respektive är också hjärtligt
välkomna! Mer information kommer som vanligt på vår facebook-sida. Vi ses den 13:e september!!
Glad sommar önskar programgruppen!

SWEA och framtiden
Den 1 januari i år fick SWEA International en ny ordförande - Margaret Sikkens Ahlquist. Margaret skriver i senaste
numret av SWEA Forum “ att vi ska öppna dörren och låta nya vindar blåsa in”. Margaret vill bland annat arbeta
för att SWEA ska bli en mer professionell och effektiv organisation, växa med fler medlemmar och bli bättre på att
använda sociala medier och de nya verktyg som finns för kommunikation. Detta och många andra frågor diskuteras
bland annat i framtidskommittén, ett projekt som drivs av SWEA International.
Vi i SWEA Japan kommer också att diskutera framtidsfrågor under hösten. Hur vill vi att SWEA ska utvecklas? Hur
får vi fler medlemmar? Ska SWEA öppna upp även för män? Hur sprider vi svensk kultur och historia på bästa sätt
och naturligtvis hur vill vi i SWEA Japan utvecklas på lokal nivå? Det finns många spännade frågor att diskutera och vi
återkommer med mer information kring detta till hösten och då vill vi gärna höra vad du tycker!
Styrelsen SWEA Japan

