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Hösten – en härlig årstid i Japan
Alla årstider har sin egen tjusning. Under mina år i
Japan har jag alltid uppskattat höstarna. Temperaturen
är behagligare, åtminstone för en nordbo, luften är
torrare och himlen blåare än under sommarsäsongen.
Detta skriver jag samtidigt som säsongens 28:e tyfon
bjuder på ett ihållande, strilande regn över Tokyo.
Liksom vårens färgprakt med sakurablomning och
skirt grönskande buskar och träd, utgör höstens
rödgula ”explosion” i färger, något man verkligen
längtar efter.
Ett annat höstfenomen är tillströmningen av besökare.
För oss svenskar i förskingringen är besök av nära och
kära ett oftast välkommet avbrott i livet som
utlandssvensk. Att få visa och dela med sig av vad
Japan har att erbjuda känns både rätt och fint. Nu i
november får vi själva flera besök. Först kommer vår
yngste son med två kamrater samt vår svärson Stefan
och därefter kommer min systerdotter med pojkvän. Vi
laddar inför dessa besök av ungdomar!
Förra månaden var fylld av många uppskattade
SWEA-aktiviteter här i Japan; antikmarknad, sumobrottning, japansk matlagning, kvällsfotografering,
after work med respektive och familjedag i Shinjuku
Gyoen, för att nämna några. För egen del deltog jag i
början av oktober på SWEAs Region- och Världsmöte
i Bologna, Italien tillsammans med 400 Sweor från
hela världen, bland andra f.d. Japan-Sweorna Karin
Geen och Birgitta Wetter. Ett kärt återseende! Vi hade
några intensiva mötesdagar med livliga diskussioner
om SWEAs image, syften och framtida utmaningar. Se
vidare ett utdrag ur ett kompendium i nyhetsbrevet.
Mysig social samvaro på olika sätt samt en alltid lika
uppskattad efterresa bidrog till att göra denna resa till
ett minne för livet.
Om en månad är det första advent och då har vi SWEA
Japans julbasar på svenska ambassaden. I år kommer
vi att ha röd- och vitrandiga tält istället för vita och det
blir fler aktiviteter inomhus med bl.a. filmvisning och
kanske blir det lite mer godis i fiskdammspåsarna.
Bokbordet kommer att flyttas intill hantverksbordet

men annars behåller vi vårt vinnande koncept från
tidigare år. Snälla, bjud in släkt och vänner, grannar
och kollegor och andra som ni känner till att komma på
en äkta svensk julbasar, där vi också har lotterier med
fina vinster!
Men innan julbasaren hoppas jag att vi ses på några av
SWEA Japans november-aktiviteter.
Väl mött och ha det så bra!

Agneta Melin
Ordförande SWEA Japan
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Utdrag ur kompendium framtaget till världsmöte och sju regionmöten i Bologna, Italien 2013
Kära Sweor,
Inför varje Världsmöte sammanställs ett informationskompendium för att i första hand
alla avdelningsordförande ska ha den senaste informationen om vad som gäller inom
vår organisation.
SWEA består idag av 74 olika avdelningar i 33 länder.
Alla avdelningar är unika och platsen vi bor på påverkar oss i många avseenden.
Men, vi tillhör alla SWEA och det är det som förenar oss. Vi har ett gemensamt syfte
med vår verksamhet och det är en styrka och något vi kan vara stolta över.
SWEAs kraft sitter inte enbart i vårt gemensamma syfte utan också i vår organisations grundvalar med stadgar och
riktlinjer. Det ger oss en stabilitet som borgar för fortlevnad och kontinuitet. Att starta och driva en avdelning i
SWEAs regi är inte något man gör i en handvändning utan det krävs en hel del arbete av alla berörda.
Inom SWEA Internationals styrelse är vi medvetna om den diskussion som förs ute i avdelningarna, där man i vissa
avseenden tycker att det ibland blir lite väl mycket som ska rapporteras, skrivas, skickas in osv. Vid vårt senaste
årsmöte beslutade vi därför att se över alla administrativa rutiner och i möjligaste mån förenkla dem. Ett led i den
riktningen är detta kompendium som vi hoppas ska fungera som en slags uppslagsbok. Vi hänvisar också i kompendiet
till vidare information som finns på vår webbsida.
Har du ytterligare funderingar så vänd dig till din regionordförande eller vår administration. Hör också av dig om du
har idéer om förenkling av rutiner. Vårt medlemsregister har t ex fått förändrade rutiner baserat på förslag från
medlemsansvariga Sweor. Tack!
Med vänliga hälsningar,
Margaret Sikkens Ahlquist, Ordförande SWEA International

SWEA Internationals styrelse har vid årsmötet 2013 utvärderat det gångna året och utifrån det fastställt en vision om
att SWEA ska vara den viktigaste och mest kända Sverigefrämjande organisationen för svenska och
svensktalande kvinnor som bor utomlands eller flyttar tillbaka till Sverige efter en längre utlandsvistelse.
SWEA ska dessutom vara en:
 öppen och tydlig organisation
 kommunikativ organisation
 modern organisation
 professionell organisation
Styrelsen har också, baserat på sin utvärdering, beslutat att vi det kommande året ska koncentrera oss på
kommunikation och då framför allt den interna kommunikationen inom hela organisationen. Vi vill förenkla
avdelningarnas administrativa rutiner. Genomförandet av SWEAs världsmöte 2013 med presentationer, diskussioner
och workshops ligger i linje med denna planering och vi kommer att med olika mätmetoder utvärdera allt till nästa
årsmöte.
Det är viktigt att hela SWEA med alla sina avdelningar, där medlemmarna finns, har en ständigt pågående diskussion
om vad SWEA egentligen är och vad vi står för. Vi är Sweor för att vi har något gemensamt och vi trivs i varandras
sällskap. Vi behöver inte alltid ha samma åsikt om allt, men vi ska gemensamt driva SWEA vidare och tillsammans
utveckla vår organisation, så att vi är en modern och attraktiv förening där medlemmarna känner stolthet och trygghet
över att få vara med.
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Ny webbsida
Nu är det dags! SWEAs webbsidor kommer inom kort
att lanseras. SWEA Internationals webbredaktion har
satt datumet för lansering till den 8 november och i och
med det får samtliga SWEA-webbsidor nya adresser
och ett nytt snyggt utseende. Det finns många
spännande funktioner i den nya webblösningen och
förhoppningen är att detta ska hjälpa oss att
effektivisera arbetet med webben. Vår avdelnings
adress samt adresserna till SWEA International
kommer ni självklart att få så fort allt arbete är klart.
Jag har under hösten arbetat med SWEA Japans sida
och självklart har det varit en hel del arbete men det
har det varit värt! Vår webbsida är i stort sett klar för
lanseringen och med alla de nya verktyg och
möjligheter det nya webbsystemet har erbjudit har
arbetet varit mycket roligt och lärorikt! Ett stort tack
till alla er som bidragit med de vackra bilderna till
sidan!
Detta nyhetsbrev är det sista jag gör för SWEA Japan.
I mitten av november flyttar jag och min man vidare

mot nya äventyr i Frankfurt. Så jag vill här passa på att
tacka för min tid i avdelningen och tacka för alla fina
kommentarer jag har fått under det dryga året jag har
varit ansvarig för webb och nyhetsbrev i SWEA Japan.
Vänligen,

Emma Olsson
Programmet för november
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag
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2

3
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9
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Upptäck Tokyo Todoroki
4

5

Helgdag

6

7

SWEA Glamour

Kappabashi med
Hattori-san

11

12

13

14

15

Starbucks

Julbasars-

Matlagning

Matlagning

Höstfärgs-

avstämning

Hattori-san dag

Hattori-san kväll

fotografering

19
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22

Teceremoni

Språkkafé

Lyx i kubik –

18
Japansk kultur geishaföreläsnin

pantbanks-

g

försäljning

25

26

Starbucks

27

28

Upptäck Tokyo -

Tokyo by night

Omotesando/

29

30

Förberedelse inför

JULBASAR!

julbasaren

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