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Välkomna till en ny SWEA-termin,
Jag tycker att det känns som att börja skolan igen
efter ett långt, härligt sommarlov. Det är lite
nervöst men samtidigt väldigt spännande och
roligt att få starta upp SWEA Japan igen! Frågan
är bara, vilka aktiviteter vill jag vara med på i höst,
vilka nya Sweor kommer jag att lära känna och
hur ska jag hinna med allt? Det snurrar i huvudet
och jag får nästan lite panik när jag tänker på att
nu har jag bara fyra månader kvar här i Japan. I
slutet av december flyttar min man och jag hem
till Sverige och börjar ”vårt nya liv”. Jag tar ett
djupt andetag och bestämmer mig för att verkligen
njuta av varje dag i höst tillsammans med er alla
kära Japan-Sweor.
Låt oss göra en fantastisk höst fylld av roliga
aktiviteter för oss själva och för våra familjer! Låt
oss fortsätta vårt fina samarbete med Svenska
ambassaden, med SCCJ (Svenska
Handelskammaren) och med YCN (Young
Chamber Network). Höstens aktiviteter arbetar
programgruppen med just nu och hela programmet
kommer inom kort att läggas upp på vår webbsida
och på Facebook. Programgruppen är alltid
intresserad av att få tips och idéer till programmet,
så fortsätt att dela med dig av önskemål, tips och
förslag. Ställ gärna upp som värdinna på någon
SWEA Tomodachi-aktivitet eller på en
kaffemorgon, eller kanske som ”guide” i ditt
bostadsområde.
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Vi behöver all hjälp vi kan få på årets
julbasar/familjefest söndagen den 1 december!
Julbasars-kick-offen är den 5 september på
ambassaden kl. 10-12, anmälan görs på Facebook.
För er information vill jag berätta att vinsten från
våra julbasarer går oavkortat till drabbade städer i
Tohoku-området efter trippelkatastrofen i mars
2011. SWEA Japans donationsgrupp håller just nu
på med arbetet kring vår stora donation som i år
består av två delar. Dels donerar vi en färgglad
lekutrustning till en lekpark i Tono City och dels
skänker vi kompletta läshörnor med barnböcker av
svenska författare, kuddar och gosedjur till sex
institutioner för barn i Ishinomaki City. Totalt
donerar vi över 2 miljoner yen i år – tack vare
förra årets lyckade julbasar.
Den 18 september har vi SWEA Japans
Välkommen-tillbaka-middag. Under denna
uppsluppna kväll träffas vi igen efter
sommaruppehållet och speciellt vill vi då hälsa
alla våra nya medlemmar varmt välkomna! Missa
inte denna kväll!
Väl mött till en rolig och aktiv höst!

Agneta Melin
Ordförande

www.swea.org/japan
www.facebook.com/groups/SWEAmedlemmar
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Varmt välkomna till SWEA Asiens Facebook grupp
Facebook är ett fantastiskt redskap för
kommunikation och nätverk tillsammans med
människor världen över. Vår region, SWEA Asien,
har nu skapat en grupp för att förena våra nio
lokalavdelingar, där allt ifrån erfarenheter, restips
och annat av intresse kan tas upp.

lyfta frågeställningar, skriva inlägg eller lämna
kommentarer om sådant som berör någon annan
avdelning i regionen och/eller hela regionen. Vi
uppmuntrar er att gärna dela med er foton från
genomförda aktiviteter i er lokalavdelning så vi
kan inspireras och få idéer av varandra.”

Så här skriver Anna Nordstedt, SWEA Melbourne,
om syftet med den nya gruppen:

Du hittar gruppen genom att söka på ”SWEA
Asien” i Facebooks sökruta. På gruppens sida kan
du sedan ansöka om medlemsskap.
Ta chansen att vara med och nätverka!

”Gruppen är skapad i ett försök att förena,
förenkla och effektivisera kommunikationen
mellan medlemmarna i SWEA Asien. Det är tänkt
att gruppen ska fungera som en plattform där vi
alla, på ett enkelt sätt kan sprida information om
det som intresserar oss i regionen.
Användningsområdet för gruppen är främst att
verka som ett forum där ni som medlemmar kan
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Välkommen-tillbaka-middag på restaurang Tofuro
Nu är det dags att samlas igen efter sommaren och
semestern för att umgås och äta gott tillsammans.
Middagen hålls i år på resturang Tofuro i Roppongi där
traditionell japansk mat och dryck serveras. Resturangen
är inredd i klassisk japansk stil där både mat och miljö
inspirerats av Edo-eran.
Vid borden serveras en förbeställd meny med bl.a.
sashimi, tempura och tofu samt dryck ur resturangens
fria dryckesmeny.

Plats: Restaurang Tofuro, Roppongi
Tid: 18/9 kl. 19.30
Pris: 3300 yen/person
Anmälan: På Facebook via evenemanget eller via mail
till japan.swea(at)gmail.com
OBS! Sista anmälningsdag är den 12/9

Stora förändringar på gång i SWEAs webbsystem
Under hösten drar en stor förändringsprocess fram
genom hela SWEA-organisationen världen över.
SWEA Internationals webbgrupp har under en
längre tid arbetat mot ett nytt webbsystem med
syftet att skapa ett enhetligt, lätthanterligt och
användarvänligt system. I höst ska detta
implementeras vilket innebär att samtliga
lokalavdelningar, regioner och International får
nya webbsidor. Arbetet kommer att pågå under
hösten vilket kan medföra störningar i en del av
webbsidornas funktioner. Vi arbetar för en så
smidig övergång som möjligt och hoppas ni har
överseende med evetuella problem som kan
uppstå.

Är ni nyfikna på förändingsarbetet kan ni ta del av
information på SWEAs webbredaktions sida
www.swea.org/webbredaktionen.

Har ni några frågor gällande webbsidan så maila
gärna till japan.swea(at)gmail.com.
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Viktigt Kick-off-möte för årets julbasar!
Nu på tordag är det dags för informations- och
uppstartsmöte inför årets julbasar. Basaren
kommer traditionsenligt hållas på Sveriges
Ambassad, i år söndagen den 1 december.
SWEA Japans julbasar är utan tvekan vårt största
evenemang som varje år lockar många besökare –
japaner, svenskar och andra nationaliteter. Det är
en uppskattad, och trevlig familjefest med massor
av aktiviteter! Förra året kom närmare 1400
personer under de fem timmar som basaren var
öppen. Entréerna samt försäljning av mat och
dryck, kaffe och hantverk gav en nettovinst på ca
2,3 miljoner yen.
SWEA Japan har påbörjat ett femårigt
donationsprogram till några städer i Tohokuområdet som drabbades av trippelkatastrofen i
mars 2011. Just nu arbetar SWEA Japans
donationskommitté intensivt med att fullfölja
donationerna till Tono City (lekutrustning till en
lekpark) och Ishinomaki City (läshörna med
svenska barnböcker översatta till japanska samt
kuddar och mjukdjur).

5 september kl. 10-12

Svenska ambassaden och dess personal ger oss
varje år ovärderlig hjälp och stöd vid planering
och genomförande av den traditionella julbasaren.
Utan våra generösa sponsorer, som varje år
donerar mat och dryck samt fina vinster till våra
lotterier, skulle vi aldrig kunna genomföra
julbasaren. Viktigast av allt är förstås att vi Sweor,
som är här i Japan just nu, känner att vi vill föra
traditionen vidare och tillsammans jobba för detta
stora evenemang!
Vill du ha mer information om vad
evenemanget innebär eller vill du hjälpa till
under basardagen är du varmt välkommen till
mötet på torsdag! Vi träffas i ambassadens
klubbrum kl. 10-12, dricker kaffe och äter
pepparkakor.
Tillsammans gör vi basaren till en minnesvärd
dag!

Varmt välkomna alla gamla och nya

I vår är det dags!

medlemmar till en ny SWEA-höst!

Missa inte regionträffen i Melbourne
Nästa vår är det dags för SWEA Asiens stora
regionträff som arrangeras av SWEA
Melbourne. Alla medlemmar är hjärtligt
välkomna att medverka dessa dagar. Det
kommer att bjudas på spännande möten,
intressanta resor och ett fullspäckat program.
Inbjudan kommer inom kort men boka i era
kalendrar redan nu!

Nästa nyhetsbrev kommer den 1 oktober.

Hälsningar styrelsen
Skicka gärna e-mail till oss med dina idéer, tips eller frågor
japan.swea(at)gmail.com.
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