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Härlig hösttermin hägrar!
Kära Sweor, hoppas ni haft en riktigt fin sommar vare
sig ni spenderat den mesta tiden i Japan eller i Sverige
eller kanske någon annanstans i världen! Av någon
underlig anledning tycker jag att sommarmånaderna går
mycket fortare än övriga månader, kan det vara så?
Nu ser jag verkligen fram emot alla intressanta och
roliga aktiviteter som SWEA Japans Programgrupp har
planerat för oss under de kommande, sköna höstmånaderna. Under augusti och september har vi redan haft
ett antal lyckade aktiviteter, bland annat After Work
på populära Monsoon i Azabu-Juban och Välkommentillbaka-middag på restaurang A16 i Marunouchi – då
var vi 30 glada Sweor som möttes, minglade och mådde
bra!
Höstens program finns nu på vår hemsida, på SWEA
Japans facebook grupp och ni har också fått det via
mail. Markera redan nu i era kalendrar allt som ni vill
hänga med på! Tänk på att det ibland kan vara principen
”först till kvarn” som gäller eftersom vi nu är så många
medlemmar och det kan vara ett begränsat antal platser.
Nu är vi över 100 Japan-Sweor! Under de senaste
månaderna har vi fått drygt 40 nya medlemmar. Aldrig
förr har vi varit så många! Hälften av våra nya medlemmar är japanskor som pratar svenska och har ett särskilt
intresse för Sverige. Vi kallar denna nya grupp för
SWEA Tomodachi.

Jag vill passa på att hälsa alla våra nya medlemmar
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till SWEA Japan och jag
hoppas verkligen att ni kommer att trivas i vårt SWEAnätverk. Vi är glada om ni vill hjälpa till att göra vår
avdelning ännu bättre!
I dagsläget är tre av nio styrelseposter vakanta: vice ordförande, webbansvarig och en ledamot. Eftersom SWEA
Japan nu är större än någonsin bör dessa tre positioner
tillsättas så fort som möjligt. Styrelsen träffas en gång
i månaden, hemma hos varandra. Vi har jätte- trevligt
tillsammans och jobbar bra ihop. Är du nyfiken på
styrelsearbete får du gärna vara åhörare på nästa styrelsemöte den 28:e september, då ska vi vara hemma hos
mig i Nishiazabu. Hör av dig till valberedningen om du
vill veta mer om de vakanta styrelseposterna på e-mail:
japan.swea@gmail.com.
Det är SWEA Asien Regionsmöte i Beijing den 14 – 17
oktober. Vi är en grupp på sex Japan-Sweor som ska
representera vår avdelning och vi kommer också att träffa några ”gamla” Japan-Sweor som flyttade till Beijing
i somras. På RM kommer vi att diskutera hur SWEA ska
se ut i framtiden. Vad tycker du?

Varma hälsningar
Agneta Melin
Ordförande SWEA Japan

SWEA Japans donationer 2012
- ett stort TACK från Tono City
Under sommaren har vi, SWEA Japan, donerat nästan 1 000 000 Yen till
Iwaki City i Fukushima prefecture samt nästan 1 000 000 Yen till Tono City i
Iwate prefecture. Donationen har bestått av möbler, leksaker och böcker som
vi har inhandlat på IKEA samt Elsa Beskow- och Astrid Lindgren- böcker
på japanska från Amazon. Donationsgruppen fick en inbjudan att besöka Tono City som gärna ville tacka oss för vår
insats. Två stycken ur donationsgruppen samt Hattori-san valde att resa dit och det blev två intensiva dagar. Vi fick ett
fantastiskt välkomnande av Tono och de som arbetar på kommunhuset och som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna donation. Iförda folkdräkter besökte vi de förskolor och skolor som har tagit emot vår donation. Vi besökte
även ett temporärt boende för de som har överlevt tsunamin vilket gav oss väldigt starka intryck och en beundran över
hur livet faktiskt går vidare trots att dessa människor har förlorat både nära och kära samt allt de ägde.
Vi fick även äran, fortfarande i folkdräkter, vara med vid en ceremoni där borgmästaren i Tono tackade oss samt överräckte ett tackbrev för att vi har hjälpt dem.
Vår förhoppning är att vi även kan donerar ytterligare till detta område och sätta svensk kultur på kartan.
Agneta Wikevall Larsson

MARI FUKUSHIMA
– presentation av en SWEATomodachi-Swea
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Hälsningar
Mari

JULBASAREN
2012

Vad är SWEA Tomodachi?
Tomodachi betyder vän på japanska. SWEA Tomodachi är namnet på
en nybildad grupp inom SWEA Japan - en intressegrupp som består av
japanska kvinnor som pratar svenska och som har ett genuint intresse av
Sverige, svenska språket och svensk kultur. Målet med denna intressegrupp är att svenska och japanska kvinnor här i Japan ska få möjlighet att
träffas på ett trevligt och lättsamt sätt samt att de ska kunna dela med sig
av sina erfarenheter .
Fråga: Vem får vara med på SWEA Tomodachi-träffarna?
Svar: Alla Sweor är välkomna på dessa träffar. Det är meningen att vi ska
umgås och ha roligt tillsammans. Svenska Sweor har mycket att bidra med
på Tomodachi-träffarna. De japanska Sweorna pratar svenska på olika
nivåer och här kan de svenska Sweorna vara en hjälp i inlärningsprocessen.
Fråga: Vem planerar SWEA Tomodachi-träffarna?
Svar: Precis som andra intressegrupper (barngrupp, bokklubb, museigrupp etc.) är det gruppen själva som planerar sina träffar i samarbete med
programgruppen. Under en inledande period är det programgruppen som
planerar SWEA Tomodachi-träffarna – utifrån de önskemål som kom fram
på den första informationsträffen den 20 juni. Träffarna kommer att vara
anpassade – med innehåll och språknivå efter våra japanska Sweor.
Fråga: Var ska SWEA Tomodachi-träffarna äga rum?
Svar: Precis som andra intressegrupper bestäms plats för träffarna allt efter
gruppens egna önskemål, intresse och givetvis tema på träffarna. Att träffas
i hemmiljö är säkert enklast t.ex. då det gäller matlagning, bak, sagoläsning.

SWEA Japans största händelse
på hela året är den mycket uppskatade julbasaren som hålls
söndagen den 2 december på
svenska ambassaden. En dag fylld
med svenska traditioner så som till
exempel det fina Luciatåget, men
även glögg, pepparkakor, hantverk, laxsmörgåsar mm finns till
försäljning.
Boka in denna trevliga dag redan
nu. Alla är varmt välkomna till
julbasaren så ta gärna med era
barn, makar, vänner, kollegor m fl.
Vi hoppas också att så många som
möjligt kan hjälpa till som volontärer, varje litet bidrag är mycket
värt!!
Adela Pedersen och Anna Storbacka är årets julbasarsgeneraler.
Mer information kommer under
hösten, men tveka inte att höra av
er till Adela eller Anna om ni har
några frågor.
Hälsningar
Adela & Anna

FRAMTIDSVISION
– vad vill vi att SWEA ska utstråla?
· Hur vill du att SWEA ska se ut framtiden?
· Hur tycker du att SWEA kan bli modernare, effektivare, bättre och roligare?
Vi vill mycket gärna höra dina tankar och idéer och vi i SWEA Japan vill vara med och påverka framtidens SWEA.
Vi tror att vi kan komma på en massa bra idéer som vi kan förmedla till SWEA Internationals framtidskommitté.
Hör av dig till oss i styrelsen om du har bra idéer om SWEA, inte bara SWEA Japan men hela SWEA.
SWEA Japan Styrelsen

SWEA International
söker en journalist till Webbredaktionen

Arbetsbeskrivning
Webbredaktionens Journalist
2010-05-14
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Ansvarar för kvalitet av texter på swea.org
Söker aktivt information till swea.org
Skriver ihop egna texter som passar på webben
Formulerar iögonfallande intro texter till puffar, aktuellt, pressrelease och övrigt
Redigerar inkomna texter inom en vecka
Kommer med idéer på förbättringar
Svarar på e-post inom en 12 timmars period
Kommunicerar regelbundet (några ggr / vecka) med layoutansvarig, bildredaktör och
webbredaktör
Håller sig uppdaterad och följer alla rekommendationer från webbredaktör och IT
Följer SWEAs regler
Medverkar på webbredaktionens möten
Håller en professionell och positiv attityd

