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Kära Sweor,
Nu nalkas julen och ett fantastiskt innehållsrikt och trevligt SWEA-år är nu snart till ända och vi
kan se fram emot en julledighet tillsammans med nära och kära.
Några av er Sweor kommer att lämna Japan i samband med de kommande helgerna och jag vill
passa på att tacka er för allt och önska er och era familjer en bra flytt och jag säger: LYCKA TILL
på ny bostadsort och med alla nya utmaningar. Sayonara!
Jag vill tacka er alla Sweor för i år, ni betyder otroligt mycket för mig! SWEA Japan har nu 106
medlemmar och vi bidrar alla på olika sätt till det härliga nätverk vi är idag. Kom ihåg att varje liten
insats märks i en organisation som består av enbart frivilliga! ”Fråga inte vad SWEA kan gör för dig
utan vad du kan göra för SWEA”
År 2013 kommer att bli minst lika intensivt och roligt som 2012 med många stora och små händelser. Mata ne!
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

önskar

Agneta

Adam Beije och Louise Gärdestad berättar om svenskt luciafirande.

Luciatåget spred en härlig julstämning inne på ambassaden.

Lucia-dagen på Sveriges ambassad
Sveriges ambassad inbjöd i samarbete med SWEA Japan till Lucia-firande i Bergmansalen den 13 december –
detta var första gången på flera år som denna dag firades på ambassaden.
Kvällen började med att de ca 200 gästerna bjöds på välkomstglögg med saffransbullar och pepparkakor.
Ambassadör Lars Vargö hälsade alla välkomna och därefter berättade Louise Gärdestad och Adam Beije, på ett
trevligt sätt, om Lucia-firandet i Sverige (förr och nu).
Så fick gästerna njuta av ett mycket stämningsfullt och fint Lucia-tåg, som sjöng några av de traditionella julsångerna under ledning av Eivor Nilsson. Lucia-tåget bestod av barn från Svenska skolan och denna kväll även
med förstärkning av några äldre svenska ungdomar.
Svenskt julbord serverade därefter i japanska o-bentolådor och gäster fortsatte sedan ett trevligt minglandet
under prat och skratt.
Agneta

save $ date
Till dig och din respektive...

SWEA Japan fyller 25 år
Du missar väl inte Årets Cocktailparty?!
Lördagen den 20 april 2013 kl. 20.00
Cocktail, dans, god mat & !yck allt med ”a t#ch of silver”

SWEA Japans årsmöte 2013
Tisdagen den 5 februari kl 10.00 kommer vårt årsmöte att hållas i
auditoriet på Sveriges Ambassad.
Detta är ett tillfälle för oss alla att vara med och påverka samt få en
djupare inblick i SWEA Japans organisation.
Efter årsmötet bjuder Eva Vargö, vår hedersmedlem och ambassadris
in till årsmöteslunch i Residenset klockan 12.30.
Vi hoppas att så många som möjligt har tillfälle att vara med denna
tisdag!
Hjärtligt välkomna!
SWEA Japans Styrelse

Julens knytkalas
Tisdagen den 12 december samlades 16
Sweor hemma hos Therese Palmquist
för ett avslutande av aktivitetsåret.
Bland all härlig julmat vi fick avnjuta
fanns både traditionell svensk julmat
samt nya spännande rätter.
Vi passade också på att tacka Hattorisan för de trevliga matlagningskurserna
och för all hjälp hon har bidragit med
till SWEA Japan.
Emma

Julbasaren 2012

Luciatåget på scenen där eleverna från Svenska skolan
sjöng inför en uppskattande publik.
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