JAPAN
Nyhetsbrev oktober 2013
Välkommen till en ny SWEA-termin!
Sommaren lider mot sitt slut och hösten nalkas. Nu är
vi inne i vardagsrutinerna igen och dagarna är åter
fyllda av arbete, studier, träning, barnens skola och
dagis, ”japanskt byråkratistrul”, shopping, middagar,
resor, Sverigebesök samt SWEA-aktiviteter. Det känns
bra!
Framför allt för er nya Sweor, vill jag nu ta tillfället i
akt att sammanfatta hur SWEA arbetar.
SWEAs lokala verksamhet är det som sker dagligen i
alla avdelningar runt om i världen. I SWEA Japan
sjuder det av liv och rörelse och vi har alltid mycket på
gång. Vi är nu ca 95 medlemmar och medelåldern är
ca 44 år. I Japan är det numera kortare kontraktstider
för svenska familjer som flyttar hit, vilket i sin tur
betyder att vi kan ha svårt att hitta personer till
styrelseposter, kommittéer och intressegrupper inom
SWEA. Jag vädjar därför till dig som kan tänka dig att
vara med i styrelsen – tveka inte! Förutom att det är
lärorikt, nyttigt och utvecklande att jobba för SWEA är
det även användbart i ditt CV!
Vår programgrupp har återigen arbetat fram ett
spännande program som inte bara tar hänsyn till
medlemmarnas önskemål utan också till årstiderna,
svenska och japanska helgdagar och traditioner med
mera.
Till nya medlemmar säger jag: ”Hjärtligt välkomna till
SWEA Japan!” SWEA vill bidra till att er tid här i
Japan ska bli så bra som möjlig. Ett tips: Gå med i
SWEA Japans Facebook-grupp. Då lär ni snabbt känna
andra medlemmar och samtidigt kan ni få hjälp och
svar på många frågor.
Region SWEA Asien består av 9 lokalavdelningar.
Ordförande i varje avdelning samt en regionordförande
utgör SWEA Asiens styrelse. En gång i månaden
håller vi Skype/telefon-möten för att diskutera
gemensamma frågor, tipsa och hjälpa varandra. Vi
pratar bl.a. ekonomi, donationer och hur vi vill se
SWEA i framtiden.

Sten vid tempel, Yanaka

© Emma Olsson

Varje år anordnas ett regionmöte, där alla
avdelningsordförande i regionen deltar, men där också
alla SWEA-medlemmar är mycket välkomna. Förra
året hölls regionmötet i Beijing. I år hålls mötet i
Bologna i samband med SWEAs världsmöte.
I mars 2014 arrangerar SWEA Melbourne regionmöte.
Programmet har kommit ut och ser mycket intressant
ut. Att åka på ett Regionmöte är en fantastisk
upplevelse! SWEA Asien har också en Facebookgrupp - välkommen att söka inträde!
Nu i oktober är det dags för SWEAs Världsmöte i
Bologna, Italien. Det är SWEA Rimini som är
arrangör. Alla 73 avdelningsordföranden, alla 7
regionordföranden samt SWEA Internationals styrelse,
inklusive SWEAs grundare, Agneta Nilsson, kommer
att finnas på plats. Totalt deltar ca 400 Sweor från
avdelningar världen över. Från SWEA Japan tar jag
med mig flera viktiga frågor som jag ska ställa till
SWEA International och jag hoppas på många bra
svar!
Vi ses på någon aktivitet framöver!

Agneta Melin
Ordförande SWEA Japan

www.swea.org/japan
www.facebook.com/groups/SWEAmedlemmar
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SWEA Japans program för hösten 2013
Oktober
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1 Machida

2

3

4 Hajk vid kusten

5

6

8 Sumo besök -

9 Matlagning

10

11 CWAJ Print

12

13 Familjedag i

Upptäck Koto-ku

hos Hattori-san

fleamarket
7

Show

Shinjuku Gyoen

dag,

Park

Sumo besök
14 Helgdag

15 Lyxfika i Ginza

16 Styrelsemöte

17 Muséebesök,

18 Julbasars-

Kvälls-

avstämning

19

20

26

27

Fredag

Lördag

Söndag

1 Upptäck Tokyo -

2

3

9

10

16

17

23

24

fotografering
21

22

Höstfärgs-

23

28 Starbucks

25

Tokyo by night

utflykt
29

24

30

31
Syjunta

November
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Todoroki
4 Helgdag
11 Starbucks
18 Japansk

5

6 SWEA

7 Kappabashi

Glamour

med Hattori-san

8

12 Julbasars-

13 Matlagning

14 Matlagning

15

avstämning

Hattori-san dag

Hattori-san kväll

fotografering

19

20 Teceremoni

21 Språkkafé

22 Lyx i kubik –

Höstfärgs-

kultur -

pantbanks-

geishaföreläsnin

försäljning

g
25

26

Starbucks

27 Upptäck

28 Tokyo by

Tokyo -

night

29

30 Förberedelse
inför julbasaren

Omotesando/
Harajuku

December
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag
1
JULBASAR

2

3 Adventsfika

4

5 Julpyssel -

6

7

8

washiägg
9 Starbucks

10 Japansk

11 Julknytis

12

13

14

15

19 Afterwork/

20

21

22

27

28

29

kultur sakebryggeri
16

17

18

23 Helgdag

24

25

30

31

Språkkafé
26

www.swea.org/japan
www.facebook.com/groups/SWEAmedlemmar
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En hälsning från programgruppen
NYHETER
I höst har vi som vanligt en hel del riktigt kul inplanerat, bland annat ett besök på ett sake-bryggeri, en geishaföreläsning, Upptäck Tokyo-utflykter samt en tur till köksgatan Kappabashi med vår favorit Hattori-san, för att
nämna några...
På grund av det stora intresset för dagsmatlagning hos Hattori-san prövar vi denna höst att lägga in fler dagsklasser
än kvällsklasser. Det kommer därför endast bli en kvällsklass där även respektive självklart kan följa med.
Till hösten finns inga washipyssel-tillfällen inplanerade, men om du skulle få stor abstinens efter washipyssel kan
du ringa och boka tid på egen hand. De pratar engelska och telefonnumret är 03-3864-1773.

RUTINER FÖR ANMÄLAN TILL EVENT:
KÖPLATS

AVBOKNING

På en del evenemang som vi anordnar är
det tyvärr begränsat antal platser. Om
eventet redan är fullbokat men du ändå vill
ställa dig på kö, gör såhär:
1. Tryck på ”Kanske”.
2. Lämna därefter en kommentar med
att du vill stå på kö, (då kan vi se
vilken tid du ställde dig i kö och
därmed vilken plats i kön du får).
3. Lämna även ditt telefonnummer så
att den som eventuellt får förhinder
enkelt kan ringa den som är först i
kön.

Om du har bokat in dig till ett event men sedan behöver avboka dig,
ändra då från ”Tacka ja” till ”Tacka nej” för att alla ska se att det
finns platser kvar. Detta är något du måste göra själv, ingen av oss
bakom SWEA Japan Programgrupp kan göra detta.

SWEA-FÖRTUR
På event med obegränsat antal deltagare går det väldigt bra att ta
med sig gäster. Till de evenemangen med begränsat antal platser
gäller däremot att sweor har förtur. Om du har en gäst som vill följa
med går det bra att anmäla gästen, i mån av plats, från och med två
dagar innan anmälningstiden går ut.

Missa inte regionmötet i Melbourne i vår
Den 6-11 mars är det dags för SWEA Asiens
regionmöte i Melbourne. Lokalavdelningen
Melbourne har slagit på stort och programmet för
dagarna är fullspäckat. Förutom mötet finns
vinprovning, guidade turer, storslagna middagar samt
en tvådagars resa till Sydney planerat. Alla Sweamedlemmar från region Asien är inbjudna så ta
chansen och följ med!
Hela programmet inklusive anmälningsblankett hittar
du på www.swea.org/melbourne.
Anmälan skickar du till swea.rm2014@gmail.com
senast den 5 november.

www.swea.org/japan
www.facebook.com/groups/SWEAmedlemmar

Nästa nyhetsbrev kommer den 1 november
Skriv gärna till oss på japan.swea@gmail.com
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