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Kära läsare,
Det är roligt att kunna skicka ut ett nytt nummer 
av Bulletinen till alla prenumeranter nu i början 
av hösten. Ni kanske har kommit igång med nya 
saker, eller fortsätter som vanligt, men under lite 
svalare omständigheter. Den varmaste och fukti-
gaste tiden i Hongkong är över för i år, och det är 
en viss lättnad för alla.

Bulletinen har intervjuat Alexander de Freitas som 
arbetar för rekryteringsföretaget Signum, och har 
tidigare bott i Shanghai. Han kom till Kina redan 
som student, och talar här om både sina professio-
nella reflektioner och sina personliga erfarenheter 
i Kina och Hongkong. 

Snart dekoreras staden med många vackra lyktor 
inför Mid Autumn Festival, och ni kan läsa här 
om den 3000 år gamla traditionen. Det är kanske 
jämförbart med svenskarnas Midsommarafton, 
då många familjer samlas för att fira, och man har 
ledigt från jobbet.

Vi tipsar om bra aktiviteter för barn efter skolan, 
om ni inte redan har anmält en son eller dotter så 
att det blir ett tätt-späckat veckoschema. I detta 
numret kan man läsa om kul grejer som finns till 
buds i alla fall.

Att paddla kajak är ett härligt sätt att komma ut 
och röra på sig tillsammans med vänner och 
familj. Även så kallad SUP, förkortning för stand up 
paddle board, kan vara ett kul alternativ som Bul-
letinens redaktion också har testat och informerar 
om. Så här års är det väldigt varmt i vattnet.

Det är fortfarande inte enkelt att åka iväg på 
semester från Hongkong. I skrivande stund gäller 
tre dagars karantän på angivet hotell i Hongkong. 
Det är fantastiskt mycket bättre och billigare än tre 
hela veckor, som det varit tidigare! Men att resa 
innebär fortfarande många test och många papper, 
och viss risk att man har covid när man återvänder 
till Hongkong. Det går färre flyg och biljettpriserna 

är överlag dyrare. Man behöver dock inte resa iväg 
för att för att få inspiration och se något nytt. I detta 
numret kan ni läsa om utflyktsmål på ön Cheung 
Chau och i området Tsim Sha Tsui.

Tidningen innehåller ytterligare massor 
med intressanta fakta, bra tips och goda råd 
från redaktionen såväl som de olika svenska 
organisationerna.

Ha det gott till härnäst!

Elisabet Helander
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Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för 
aktiviteter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen 
drivs helt ideellt, utkommer med 6 nummer per år, och 
distribueras gratis till dem som anmält sig på Bulletinens 
hemsida. Adressändringar anmäls direkt till Bulletinen (via 
bulletinenhk@gmail.com). Vill du bidra med textmaterial 

eller bilder från olika evenemang får du gärna höra av dig 
till någon i redaktionen. Bulletinen  sponsras av Sveriges 
generalkonsulat, Svenska handelskammaren, Business 
Sweden, SWEA, och Svenska skolan samt annonsintäkter. 
www.bulletinenhongkong.com
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NOTERAT

Mid Autumn Festival brukar räknas 
som den näst viktigaste kinesiska 
högtiden, efter kinesiska nyåret. 

Den kallas även Moon Cake festival eller bara 
Moon Festival och infaller den femtonde da-
gen i den åttonde månaden. Som alla högti-
der som följer den kinesiska månkalendern 
innebär det att den infaller olika dagar varje år 
enligt den gregorianska kalendern och i år är 
det den 10 september. Liknande högtider firas 
också i Japan, Korea, Vietnam, Singapore och 
andra sydostasiatiska länder.

Det är alltid fullmåne på Mid Autumn Festival, 
och den sammanfaller traditionellt med höst-
skörden. Firandet skall vara över 3 000 år gam-
malt och är kopplat till legenden om Chang'e, 
den kinesiska mångudinnan. 

Inför högtiden smyckas Hongkong med en 
massa lyktor och ljusinstallationer.  Våra barn 
har gjort lyktor till Mid Autumn Festival i sko-
lan under alla år vi har varit i Hongkong, jag 
kommer speciellt ihåg första året. Då var upp-
draget för treochetthalvtåringen att själv göra 
en traditionell lykta med återvunnet material. 
Som nyinflytattade behövde vi googla vilken 
typ av lykta det handlade om, och lyckades få 

till en i papper. När vi kom till förskolan hade 
så klart alla andra köpta lyktor som blinkade 
och spelade musik och såg ut som antingen 
Elsa från Frozen eller Spiderman. Det kändes 
som ett enormt Mammamisslyckande för det 
stackars barnet som varken talade engelska el-
ler kantonesiska och dessutom nu skulle vara 
utanför med sin hemgjorda lykta. Som tur är 
var barnet inte lika känsligt som jag kring att 
passa in i sin nya miljö. :)

Mid Autumn Festival förknippas också med 
Moon Cakes, som bara säljs då. Traditionellt 
är en kantonesisk mooncake gjord av deg med 
en fyllning gjord av lotus eller röda bönor och 
eventuellt saltad äggula. Numera finns det 
dock hur många varianter som helst, min favo-
rit är Häagen-Dazs glass-mooncakes (förmod-
ligen för att de är ganska långt ifrån smaken på 
de traditionella).

Högtiden är framför allt en familjehögtid, då 
man samlas och umgås och äter. Det är dagen 
efter Mid Autumn Festival som är public holi-
day, men de allra flesta arbetsplatser har halv-
dag dagen före så att de anställda hinner hem 
till kvällens firande. 

MID AUTUMNMID AUTUMN
FESTIVALFESTIVAL

Text: Lisa Colldén Hemberg
Källa: Wikipedia
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PROFILEN

Alexander kom till Fudan 
University 2010 när de hade 
världsutställning i Shang-

hai. Det var imponerande, så klart, 
och Shanghai blev en väldigt spän-
nande internationell stad. Efter 
sina studier fick han praktikplats 
på Svenska Handelskammaren i 
Shanghai. Det ledde vidare till olika 
jobb där han lärde sig både språket, 
kulturen och affärslivet. Han kom 
att jobba i nio år inom rekrytering 
i Shanghai.

Alexander bytte jobb i januari 2020, 
och planerade att vara ledig emel-
lan för att segla i Karibien. Reseför-
budet från Kina till USA gjorde att 
han var tvungen att resa på andra 
hållet i stället, via Sverige. 
-”Jag var ute till havs på min pappas 
båt i Karibien när Kina bestämde att 
stänga gränsen för alla utlänningar. 
Jag åkte sedan tillbaka till Sverige 
eftersom det inte gick att börja 
på det nya jobbet i Shanghai. Jag 
kunde bara arbeta online, det var 
en rätt seg start på det nya jobbet. 
Att köra kontakten med kandida-
terna på distans är man ganska van 
vid sedan innan. Däremot är det 
bättre om man tar kundmöten face 
to face. Om man skall tillsätta en ny 
VD i Kina, då ser kunden gärna att 
jag sitter i Kina. Det är rätt viktigt 
att man har närheten till kandida-
terna och kan känna av pulsen på 
marknaden.” 

Sedan han flyttade till Hongkong 
har det varit mycket lättare och lite 
mer business as usual. Det har inte 
varit möjligt att resa, vilket lett till 
att han har haft tid att lära känna 
staden mycket bättre. 
-”Det har varit roligt att upptäcka 
Hongkong utanför Hong Kong 
Island, så jag har haft ett bra första 
år här.”

Normalt sett i hans jobb som head-
hunter måste han resa för att träffa 
kunder och kandidater. Tanken var 
först att han skulle bo i Hongkong 
men kunna tillbringa två veckor i 
Shanghai varje månad, men så blev 
det inte på grund av den stängda 
gränsen. Han trivdes väldigt bra 
och har nu fått en ny roll i Hong-
kong, samtidigt som en annan per-
son tar över hans roll i Shanghai. 
Han är väldigt glad för att han fått 
lära känna Hongkong väldigt väl, 
i och med att han inte har kunnat 
resa. Men när det öppnas upp igen 
kommer han behöva resa in i Kina 
igen någon vecka per månad. 
Alexander kan tala mandarin gan-
ska väl, men känner nu att han bör 
ta lektioner för att inte förlora det.
-”Under 15 månader då jag var i 
Sverige, kunde jag känna att jag tap-
pade lite av språket. Mina kunder är 
engelsktalande, och första steget i 
en intervju med kandidater är att 
kolla att de kan engelska tillräckligt 
bra”, förklarar Alexander.

Hans kundbas är framförallt kon-
sumentbolag eller teknikbolag med 
en konsument-vinkel. För att kunna 
veta vad som händer bland kine-
siska konsumenter behöver man 
kunna kinesiska. 
-”Jag måste kunna följa Weibo, 
Wechat och nyheterna för att för-
stå vad som är trendigt och utveck-
lingen hos mina kunder.”

Hur ser du nu på näringslivet i 
Hongkong och Kina?
-”Själva företagsflykten från Hong-
kong, det är ju problematiskt. De 
sista fem, sex åren har många kon-
sumentbolag flyttat sina APAC-hu-
vudkontor från Hongkong till 
Shanghai, och nu under pandemin 
även till Singapore. Men jag tror att 
Hongkong kommer att komma till-
baks och hitta sitt nya status quo.”

APAC som Alexander nämner 
är en förkortning för Asia Paci-
fic. Det som hände i Shanghai vid 
covid-spridningen under våren, har 
påverkat många utlänningar som 
jobbade där. Det innebär att många 
bolag har fått tänka om sin strategi. 
De anställda var ofta utlänningar 
från Taiwan, Hongkong, och väst-
världen. En stor del av den gruppen 
har nu lämnat landet på grund av 
myndigheternas hårdföra agerande 
och den långvariga isoleringen av 
hela stadsdelar i Shanghai. 
-”Redan i första skedet av pandemin 

Alexander de Freitas 
arbetar med chefs-

rekrytering i Hongkong
Text: ELISABET HELANDER

Foto: ANDREA BJÖRSELL

Alexander jobbar sedan två år tillbaka på ett rekryteringsföre-
tag som heter Signum. Han har läst ekonomi med kinesiska 
på handelshögskolan i Göteborg, och var utbytesstudent på 
Fudan University i Kina.

PROFILEN
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mer aggressivt. Antalet vårdplatser 
per invånare är väldigt lågt i Kina, 
och det var svårt att hjälpa de all-
varligt sjuka.
-”Statistiken över de allvarligt sjuka 
och dödligheten är ganska osäker i 
Kina. Men jag tror att de fick stopp 
på spridningen i maj första året av 
pandemin”, säger Alexander. 
Senare drabbades även Kina av en 
omfattande virus-spridning, och 
vi vet inte exakt hur många som 
insjuknade och dog. 

Hongkongs myndigheter har hin-
drat spridningen i första skedet 
men sedan inte lyckats få folk vac-
cinerade på grund av någon slags 
misstro mot myndigheter. I slutän-
dan blev överdödligheten ungefär 
samma som till exempel i Sverige. 
Behåller man restriktionerna i 
Hongkong för att hämma politiska 
rörelser?
-”Jo, det är nog ganska behändigt 
att man inte får samlas fler än fyra 
personer på allmän plats”, konstate-
rar Alexander.
Man vänjer sig vid tvånget att bära 
mask i Hongkong, så till den grad 
att det kändes konstigt att komma 
till Sverige och gå runt i affärer utan 
ett munskydd på sig.

Har du lärt dig kantonesiska nu när 
du har bott i Hongkong ett tag?
-”Jag har lärt mig lite fraser på kan-
tonesiska för att kunna vara artig 
och beställa eller köpa saker. Men 
språket är väldigt annorlunda från 
mandarin. Risken är väl att det blir 
kortslutning i hjärnan om man för-
söker lägga till kantonesiska” 

Kan du jämföra lite hur det är att 
vara utlänning i Shanghai och 
Hongkong?  
-”När jag kom till Shanghai för tio 
år sedan var det en väldigt inter-
nationell stad, men nu känns det 
som att det har raderats på grund 
av Covid-19 och att Kina har blivit 
så instängt”

Han upplevde att man som utlän-
ning blev betraktad som väldigt 
annorlunda. Turister från inlandet 
kunde stoppa en för att ta en bild 
bara för att man är lång och ljus. 
Du kunde också få modelljobb för 
reklam där du skall spela rollen 
som ’the token white guy’. Under sin 
första tid i Kina bodde han i en min-
dre stad, och där kunde man bli sär-
behandlad både på ett positivt och 
negativt sätt, berättar Alexander.

En rolig erfarenhet var på nattklub-
barna som gärna bjöd in väster-
ländska studenter och praktikanter. 
Dörrvakten lät dem gå in direkt, och 
väl inne var det gratis drinkar vid 
ett bra bord. 
-”Det var en väldig kulturkrock. Vi 
blev uppmuntrade att gå runt och 
skåla med alla andra gäster. Det 
kändes som en helt annan värld.”
Han konstaterar att ”om du jämför 
det med Hongkong så är det ingen 
som reagerar på att du är vit över 
huvud taget”. Tyvärr finns det väs-
terlänningar i Kina som beter sig 
väldigt arrogant, vilket skapar nega-
tiva fördomar hos den kinesiska 
befolkningen. Lite som man ser i 
Sverige också, då ett fåtal utlän-
ningar ger upphov till utbredda 
fördomar.

-”Man kan se något negativt klipp 
på internet i Kina som får stor sprid-
ning. När en västerlänning har fil-
mats då han slår en taxichaufför, så 
kan det få 400 miljoner visningar.”

-”Känslan i Hongkong är att det är 
mer tolerant mot olika befolknings-
grupper, generellt. Även om vissa 
grupper som gästarbetande hem-
biträden har det tufft, så sker inte 
så mycket särbehandling av utlän-
ningar här, vilket är positivt.”

Organise a supplies drive to collect
maternity and newborn essentials

Hold a Lunch & Learn at work or a
PathFinders Party with friends to raise
awareness and much needed funds

Become a monthly donor - just HK$100 a
month could provide essential newborn
and maternity supplies 

We believe all
children
deserve a fair
start in life 

Join us to show
your support!

Donate or find out more at www.pathfinders.org.hk

PathFinders ensures the most vulnerable and
unsupported children in Hong Kong are
protected and respected, and their domestic
worker mothers are empowered to find a path
to a brighter future

info@pathfinders.org.hk
 

pathfindershk

#AllChildrenMatter

#AllMothersMatter

i Shanghai försvann 40-50% av 
utlänningarna. Sedan flyttade 
ännu fler under 2022. Det har varit 
besvärligt för bolagen att hitta folk 
lokalt som kan fylla de rollerna”, 
förklarar Alexander.

Han berättar att många av de perso-
ner som är unga inom sin bransch 
har så lite erfarenhet och kunnande 
på grund av reseförbuden i Kina. 
-”Att ha chefs-ansvar för hela 
APAC-regionen och inte ha rest 
utanför Kina någonsin – det går ju 
inte!”

Kinas sätt att skicka alla människor 
i ett lägenhetshus, ibland 2000 
människor, till former av karantän 
som är ganska obekväma, har varit 
avskräckande. När man tvingade 
människor att stanna inom ett visst 
kvarter i en eller två månader var 
det många som fick nog. Det finns 
ingen garanti att det inte händer 
igen vid en ny smittspridning. 
-”De som faktiskt blir smittade går 
igenom ett trauma för att de kän-
ner sig beskyllda av omgivningen, 
trots att det är ren slump vem som 
blir smittad”, berättar han vidare. 
Han lämnade Kina i ett tidigt skede 
av pandemin, men redan då hade 
propagandamaskinen vänt på 
historien. 
-”Jag satte mig ner i en restaurang 
och då hörde jag hur en kinesisk 
familj vid bordet bredvid ropade till 
sig kyparen och bad att bli flyttad 
för att inte sitta nära en utlänning.”

Samtidigt är det förståeligt att folk 
var rädda i det skedet då viruset var 
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ESF (English School Foundation)
ESF Sports & Language erbjuder en mängd 
olika sporter, språkkurser, drama och 
STEM (programmering). ESF har skolor på 
22 olika platser runt om i Hong Kong, och 
alla skolor erbjuder olika typer av aktivite-
ter, även för barn som inte är ESF-elever. 
ESF har också kurser på alla skollov.

Bäst är att navigera deras utbud via deras 
hemsida. Mina barn har spelat tennis, fot-
boll, gått på gymnastik och simmat och 
alltid varit nöjda med tränarna. Min dotter 
tyckte att vissa sim- eller gymnastikträna-
re kunde vara lite väl strikta, vilket jag inte 
tyckte var någon nackdel. De har också 
playgroups för mindre barn i förskoleålder.
https://www.esf.org.hk/

Aktiviteter efter skola 
och förskola

Text och foto: LISA RINGNÉR-NÄCKTER

När det kommer till aktiviteter 
och sporter i Hong Kong finns 
absolut det mesta man kan 

önska sig. Då Hong Kong också är så 
pass litet och har bra lokaltrafik, går 
det nästan alltid att ta sig dit man vill. 
Barn i Hong Kong har generellt väldigt 
fullt upp med massor av aktiviteter från 
tidig ålder. Jag glömmer aldrig då vi var 
relativt nyinflyttade och jag fick en fråga 
angående min dotter som just fyllt 1 år 
om hur hennes ‘schema’ för veckan såg 
ut. Jag fick då lära mig att barnens sche-
man är packade med aktiviteter, tutors, 
fiolspel innan dom ens lärt sig att gå! 
Här är ett litet axplock av vad barnen 
kan pyssla med, jag har inte inkluderat 
om man vill spela musikinstrument. 

Bollsporter hos Kinder Kicks och 
Asia Pacific Soccer Schools
Det finns väldigt många klubbar och orga-
nisationer i Hong Kong som erbjuder fot-
boll. Den jag personligen har erfarenhet av 
förutom ESF är Kinder Kicks som drivs av 
Asia Pacific Soccer Schools. 

Kinder Kicks har fotboll, basket och Kinder 
Games. Kinder Kicks är just fotboll för barn 
i åldern ‘precis börjat gå’ till 5-6 år. Finns 
på över 30 olika platser runt om i Hong 
Kong. För barn över 6 år, blir det Asia Pa-
cific Soccer School som leder klasserna.  
Kinder Games är en samling olika bollspor-
ter som barnen får prova på, inte alls dumt! 
Många gånger handlar sporterna för min-
dre barn om att lära sig att samarbeta, kän-
na igen färger och ha roligt snarare än att 
bli bra på att dribbla en boll.

Asia Pacific Soccer Schools har fot-
bollsträning på en mängd olika platser i 
Hongkong och lag för alla åldrar.
https://www.kinderkicks.hk/ 
https://www.apsoccer.hk/

Simning på Harry Wright's 
Harry Wright’s simskola är en ledande sim-
skolan i Hong Kong och kan stoltsera med 
att haft den olympiska medaljören Siobhan 
Haughey som elev. De har klasser för allt 
från babysim till tävlingssimmare. Mina 
äldsta barn simmade där tidigare och vi var 
väldigt nöjda med tränarna och utbudet. 
https://www.harrywright.com.hk/ 

Active Kids 852
Inte att forväxla med Active Kids i Ken-
nedy Town som är ett learning centre (de 
har enligt hemsidan också väldigt många 
aktiviteter efter skolan men jag har ingen 
erfarenhet av dem). 
Active Kids 852 ar en liten organisation 
som erbjuder olika typer av fysiska aktivi-
teter, såsom friidrott och boot camp. De 
håller till på Green Lane eller Hong Kong 
Stadium, alltid utomhus och använder sig 
ofta av naturen som redskap. De har även 
äventyr runt om i Hong Kong på olika plat-
ser under skolloven som sträcker sig över 
en hel dag, som hiking, island hopping, 
beach drills etc. Har klasser för barn från 
18 månader till 16 år. 
WhatsApp för mer info: +852 6334 2248, 
eller få information från Facebook: Active 
Kids 852

Ridning
I Clearwater Bay finns en ridskola, Clearwa-
ter Bay Equestrian Centre, där några bekan-
tas barn rider. De har också läger under lov 
om man vill prova på en halvdag eller mer. 

Det finns också ridning för både barn och 
vuxna på Lo Wu Saddle Club i Sheung Shui 
nära kinesiska gränsen.

Hong Kong Jockey club driver också tre 
offentliga ridskolor. Enligt ryktet är det ca 
7 års väntelista (det är över 6 000 namn 
på listan). Något komplicerat då man ald-
rig riktigt vet vad barnen vill syssla med så 
långt i förväg.
Clearwater Bay Equestrian Centre: www.
ceec.hk 
http://www.lowusaddleclub.com/

Kindermusik
Kindermusik är ett internationellt erkänt 
program, framtaget genom forskning om 
att musik hjälper barnets kognitiva, emo-
tionella, sociala, språkliga och fysiska 
utveckling. Mina två äldre barn var med 
på Kindermusik via YWCA och gillade det 
väldigt mycket. Jag kan varmt rekommen-
dera. Otroligt kompetenta lärare som har 

Twinkle Dance
En trevlig dansstudio mitt i centrala Hong 
Kong. Finns även i Kowloon Tong och Cau-
seway Bay. Har ballett, jazz, hipp hopp och 
K-pop. Har också klasser för vuxna. Varje 
år får alla barn vara med på en dansföre-
ställning. Min dotter dansade i några år 
och stortrivdes, men slutade under pande-
min då dans via zoom inte var hennes grej. 
Nu är klasserna igång som vanligt.
https://twinkledance.com/en/

roliga aktiviteter med musik och rörelse 
från 6 månader till 4 år. Finns på flertal 
ställen runt om i Hong Kong. Baumhaus 
som är ett lekcenter i Wan Chai har klasser. 
Där kan man också passa på att stanna 
kvar i centret efter klassen för en god kopp 
kaffe samtidigt som barnen fortsätter att 
leka i deras tyskdesignade inomhuslek-
plats. 
https://www.baumhaus.com.hk/

YWCA
YWCA har mängder av sporter, tex gym-
nastik, fotboll och Taekwondo men även 
matlagningskurser för barn och vuxna, 
‘Första Hjälpen’ kurser, Matematik, ’lära 
sig att läsa’, STEM, creative arts, kinesiska 
och Kindermusik mm. Jag har haft mina 
två äldre barn på olika klasser såsom Pit-
ter Painter och Crafty Kids där dom fick 
måla och skapa med olika material. Samt 
Kindermusik, Kinderkicks, Kinder Games, 
gymnastik och simning. Simklasserna var 
i alla fall för några år sedan ganska så vär-
delösa och bör undvikas.
https://clle.ywca.org.hk/

A K T I V I T E T E R
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Paddla kajak

Text: MALIN RIGNÉUS - texten publicerades först i Bulletinen november 2020

Är du sugen på att pröva på en enkel men givande vattensport? 
Att paddla kajak passar de flesta åldrar, från barn till pensio-
närer. Det är lätt att lära sig tekniken och du bestämmer själv 
hur fysiskt ansträngande turen skall vara. Det är en aktivitet 
med nära anknytning till naturen, perfekt att utöva senare i 
höst när värmen och luftfuktigheten är mindre tryckande. 

Hongkong visar sig ofta från sin 
bästa sida just från vattnet och 
staden har många stränder 

som lämpar sig utmärkt som startpunkt 
för ett havsäventyr. Här följer en guide 
till platser där du kan paddla kajak.

GUIDADE GRUPPTURER
Är du intresserad av att utforska de lite
svårare platserna att nå till, så kanske en
organiserad tur passar bättre. Pröva 
SeaKayak Hong Kong (telefonnum-
mer: 5506 3620 eller email: info@se-
kayakhongkong.com för turer i Hong 
Kong Geopark och Wild Hong Kong 
(telefonnummer: 6087 1439 eller email: 
contact@wildhongkong.com) för turer 
genom Hong Kong Geopark samt Hoi 
Ha. Dessa experter ger dig en lagom ut-
maning som passar din kompetensnivå 
på ett säkert sätt.

HONG KONG UNESCO GLOBAL 
GEOPARK, SAI KUNG EAST COUN-
TRY PARK, NT
Hong Kong UNESCO Geopark är kon-
stant rankad som det bästa stället att 
paddla kajak på i Hongkong. Parken be-
står ut av unika klippor formade genom
en vulkanexplosion omgiven av kristall-
klart blått vatten. Själva parken består 
av många öar, men den bästa för indi-
viduell paddling är High Island, Port 

Island samt Ung Kong gruppen. Samt-
liga har fantastisk utsikt och en mängd 
grottor att utforska. Om du vill paddla 
till en yttre liggande ö såsom Sharp Is-
land, Tiu Cheung Island eller Bluff Is-
land, så rekommenderas anlitandet av 
en grupporganisatör. Kajaker kan hyras 
från Ah Kwok Water Sports Centre (te-
lefonnummer: 9170 7513), samt ovan 
nämnda kajakgrupporganisatörer.

HOI HA, SAI KUNG WEST COUN-
TRY PARK, NT
En lite mindre känd marinpark är Hoi 
Ha byn, som är en riktigt liten pärla. 
Denna vackra vik är lugn med grunt, 
klart vatten och gott om marint liv. Det 
är en perfekt plats för nybörjare att prö-
va på att paddla. Du kan relativt enkelt 
hyra kajaker längs med vattenbrynet 
från diverse uthyrningsbolag. Dessvär-
re går det inte att boka dem i förväg.

SHEUNG SZE WAN, CLEARWATER 
BAY, NT
Sheung Sze Wan är en relativt stor by 
kantad av en vacker vik i närheten av 
Clearwater Bay Country Park. Byn be-
bos av både expats och lokalbefolkning. 
Många paddlar ut till den populära de-
stinationen Green Egg Island. Det är 
bäst att boka kajak innan du åker dit, 
kontakta Sheung Sze Wan Kayak Rental 

(telefonnummer: 5540 4445).

KWUN YAM WAN, CHEUNG CHAU
Kwun Yam Wan stranden på ön Cheung
Chau erbjuder en fridfull paddlings-
upplevelse. Om du vill pröva på något 
annorlunda, så erbjuder grupporgani-
satören A-Team Edventures, en kväll-
stur komplett med blinkande ljus från 
passerande skepp i mörkret, samt en vy 
i horisonten av Hongkongs silhuett. Du 
kan hyra kajak av familjeföretaget Hing 
Kee Beach Store (telefonnummer:
9262 6736), för kvällsturer kontakta 
A-Team Edventures (telefonnummer: 
2560 8838 eller email: info@ateamed-
ventures.com).

STANLEY, HONG KONG ISLAND
Huvudstranden i Stanley kan vara över-
befolkad på helgerna, men det finns en
del mindre stränder i närheten som du
kan paddla till, med mindre folk. Det 
mest populära stället att hyra kajak på 
i Stanley är Aqua-Bound Water Sport 
Centre (telefonnummer: 8221 3876). De 
erbjuder guidade turer samt uthyrning 
av enkel- samt dubbelkajaker.

ST STEPHEN’S, HK ISLAND
Denna strand är liten i storlek med färre
människor jämfört med Stanley. Det är 
ett utmärkt alternativ om du vill paddla 

kajak på Hong Kong Island. Stranden är 
omgiven av lummiga träd. St Stephen’s 
Beach Water Sports Centre (telefon-
nummer: 2813 5407) är ett statligt vat-
tensportcenter som organiserar många 
kurser och du kan även hyra kajak pri-
vat här. Individuella grupper kan ansö-
ka om grupprabatt eller skräddarsydda 
program.

TAI O, LANTAU ISLAND
Tai O är mest känd för att vara en gam-
mal fiskeby, men det finns flera ställ-
en att paddla kajak på här. A-Team 
Edventures (se kontaktdetaljer ovan) 
organiserar guidade turer i denna del 
av Hongkong som är rikt i historia och 
kultur. Deras turer startar i Nam Chung 
byn och tar dig genom de välkända hu-
sen byggda på pålar i vattnet kring Tai 
O, samt Hau Wong templet som är en 
symbol för Taoism. Om du har tur kan 
du även få dig en glimt av rosa delfiner 
som befinner sig i denna region.

CHEUNG SHA, LANTAU ISLAND
Cheung Sha Beach är den längsta sam-
manhängande sandstranden i Hong-
kong. Den sträcker sig över 3,2 km. Det 
finns flera utmärkta restauranger med 
olika typer av mat direkt på stranden. 
Cheung Sha Beach är omgiven av vyer 
över Lantaus fantastiskt vackra berg 
och det finns inte en skyskrapa inom 
synhåll. Det enda företaget som hyr ut 
kajaker och erbjuder guidade turer är 
Long Coast Seasports (de hyr ut 1-, 2- 
eller 3-säteskajaker, kontaktas via hem-
sidan https://longcoast.hk). Du kan 
hyra kajak och ge dig ut på egen hand 
eller boka en guidad äventyrstur som 
tar dig till andra öar i området med in-
tressanta klippformationer.

SAKER ATT TÄNKA PÅ
Alla uthyrningsställen ska enligt regler-
na förse dig med flytväst. 

Tänk på att vädret kan växla snabbt i 
Hongkong. Undvik obehagliga över-
raskningar genom att kontrollera prog-
nosen via My Observatory appen innan 
du beger dig ut. 

Håll dig helst längst kusterna, inte allt-
för långt ifrån land. 

Ge gärna uthyrningsföretaget en unge-
färlig tidpunkt när du beräknar komma 
tillbaka. 

Tänk även på att din mobil inte alltid 
har täckning på vissa platser, så ta dig 
helst till områden där du känner dig 
bekväm. 

Att paddla ser enkelt ut, men någon 
timma i solen, med vågor och motvind 
kan ta ordentligt på krafterna. Utrusta 
dig med rejält med vatten, energigivan-
de mellanmål, badskor, vattentät väska,
samt solskydd (hatt, solkräm och sol-
glasögon) för en oförglömlig dag på 
vattnet.

ETT ALTERNATIV TILL PADDLING
Om du inte vill paddla kajak kan stand up 
paddle board (SUP) vara ett alternativ. De 
flesta ställen som hyr ut kajaker, hyr även 
ut SUPar, och det går att göra på många 
olia ställen runtom Hongkong. SUP är 
ganska lätt att lära sig på egen hand, men 
många av uthyrarna erbjuder även kortare 
kurser eller turer med instruktörer. Det 
behövs inte mer än 15-30 minuter för att 
förstå principen och man kan dessutom 
sitta på knäna och paddla innan man lärt 
sig balansera (eller om det kommer vågor).  
Vissa uthyrare kräver dock att man gått en 
2-timmarskurs för att få hyra (det räcker 
med att gå kursen en gång). Att hyra en 
SUP kostar oftast inte mer än 250-300 HKD 
för en heldag och mindre för kortare tid 
(även om vissa uthyrare tar mer). Vill man 
ha sin egen SUP har t ex Decathlon upp-
blåsbara som är väldigt bra och inte tar så 
mycket plats när de inte är uppblåsta
Vi testade en SUP-tur med instruktör i 
Sai Kung från Sha Ha Beach, med SUPar 
från Blue Sky Water Sports Club (https://
bluesky-sc.com). Eftersom vi tog oss till 
två öar utanför Sai Kung och höll på i 3-4 
timmar var det bra att våra barn (8 och 11 
år) delade SUP med varsin vuxen. Om man 
håller sig närmare stranden kan barn dock 
enkelt paddla själva. Så ge er ut och prova 
hela familjen, om än bara för några tim-
mar.  Kan verkligen rekommenderas!

Text och bild: Lisa Colldén Hemberg
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Hongkongtips
Så här till hösten, när de flesta av oss  är 
tillbaka i Hongkong, vill Bulletinens redak-
tionsmedlemmar tipsa om två av sina 
Hongkongpärlor.

Surdegsbageri på Cheung Chau
Eva Danielsson

Jag tar färjan till Cheung Chau, med 
snabbfärjan är det en tur på ca 30 minuter. 
Väl framme promenerar jag längs vattnet 
österut. Jag blickar ut över havet när jag 
går och ser då alla små fiskebåtar, de är 
otroligt många tänker jag.

Jag viker sedan in mot bostadsområdena 
och funderar just på vilket hus det sägs 
finnas en ung Hongkongkines som bakar 
surdegsbröd. Då plötsligt hejar en ung kille 
som sitter och pratar med en kvinna, glatt 
på mig: ”Are you looking for the bakery?” 
säger han. "Ja", svarar jag lika glatt. Jag 
var nästan på väg att stänga butiken för 
idag, berättar han, medan vi går in i buti-
ken.

När jag besöker butiken har klockan redan 
hunnit bli sen eftermiddag, så jag gissar 

Johnny Jewelry
Lisa Ringnér-Näckter

I Tsim Sha Tsui efter Middle Lane i ett av 
de äldre shoppingcentrumen finns Johnny 
Jewelry, en liten familjeägd smyckesbutik. 
Johnny har haft butiken som han och hans 
dotter Jennifer driver i 52 år. 

Johnny berättade att hans familj flydde 
från Kina när han var 9 år gammal. Famil-
jen hade endast 3 dollar på fickan då de 
tog sig med tåg över gränsen. Till gräns-
vakterna sade de att de skulle hälsa på 
släktingar i Hong Kong, men planen var 
alltid att stanna kvar för att få ett tryggare 
och bättre liv.

att det är bra att komma hit tidigare på 
dagen. Han har ännu inga fasta öppettider 
vad jag har hittat. Jag kommer in i hans 
lilla butik där han också bor, fast en trappa 
upp. Han börjar direkt berätta om hur han 
gör sin egen jäst till sitt bröd. Det verkar 
viktigt för honom att göra allt själv och han 
tar fram den ena stora glasburken efter 
den andra och visar mig de olika sorters 
jäst han gjort. Hans passion fullkomligen 
lyser igenom och jag blir imponerad av alla 
hans kunskaper om jäsningsprocessen 
men också om hur han försöker bygga upp 
sitt företag.

Jag känner att jag vill gärna smaka hans 
bröd, han bjuder mig då på ett smakprov. 
Jag köper sen med mig en ciabatta, ett 
surdegsbröd och en bagel att ta hem till 
familjen. Min man och jag har sen njutit av 
dessa till frukosten.

Han säljer flera olika brödsorter; ciabatta, 
bagels, baguetter, surdegsbröd o rågbröd. 
För mer information, kolla in hans hem-
sida, gör ett besök, eller ring/whatsappa.

Cheung Chau Sourdough
https://www.wakinbakin.life/ 

Adress: F, No, G, 12 Cheung Chun Rd, Cheung Chau 
Telefon: +852 67110487

Vi hittade hit för många år sedan då vi var 
i grannbutiken Veena Fashion for att sy 
upp kostymer och skjortor  till min make 
(kan även rekommendera denna prisvärda 
pärla). Jag tittade in i butiken och hittade 
ett fantastiskt fint halsband i vitguld med 
en liten diamant. Sen dess har vi återkom-
mit både för eget bruk (jag badar verkligen 
inte i juveler) men också för besökande 
vänner. 

Diamanter är billigare i Hongkong än i 
Sverige och man kan också beställa custo-
mized smycken samt beställa online. Sen 
är de himla trevliga också vilket gör att vi 
alltid stannar kvar en stund och surrar.

Johnny Jewelry
https://johnnyjewelry.com/

Shop 28 G/F Far East Mansion Arcade
5-6 Middle Road, Tsim Sha Tsui

Telefon: +852 2369 0569

Tycker du om att skriva? Finns det något ämne som intresserar dig och du vill gräva djupare i? Eller  gillar 
du inte alls att skriva men vill bidra med idéer eller annat?

Bulletinen är alltid intresserad av nya redaktionsmedlemmar och skribenter. Du behöver dock inte vara med 
i redaktionen för att bidra med texter, vem som helst kan bidra mer eller mindre regelbundet.

Tveka inte att höra av dig till bulletinenhk@gmail.com eller någon av redaktionsmedlemmarna om 
du vill bidra på något sätt.

BULLETINEN BEHÖVER DIG!
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Vi kan genom vår smarta telefon 
numera, prata och texta med 
familj och vänner i när och 

fjärran, ta fotografier och filma, söka 
upp all tänkbar information, utbilda 
oss, spela spel, betala räkningar, lyssna 
på musik, navigera oss fram via kartor 
med mera. Vi har en helt fantastisk och 
förhållandevis liten produkt, med allt 
samlat på ett och samma ställe i vår 
ficka numera! Men hur är det egent-
ligen för oss människor att leva i värld 
full av smarta telefoner?

HUR SER VÅRT LIV EGENTLIGEN 
UT MED SMARTA TELEFONER?
Vi lever i en så kallad uppmärksamhets-
ekonomi, det är en värld där företag tjä-
nar pengar på vår uppmärksamhet. Det 
sker genom individanpassade nyhets-
flöden, innehåll och notifieringar på 
våra digitala medieplattformar (YouTu-
be, Facebook, Twitter, Instagram, 
Google och Snapchat m fl). Detta ba-
seras bland annat på vår tidigare klick-
historik, sökningar på Google och våra 
senast streamade videos på Youtube. 
Tristan Harris, en f d designer på Goog-
le, uttrycker det så här: ”Det är en värld 
vi alla lever i även om vi inte känner till 
den, och den formar vår samtid”.

Varje digital medieplattform som inte 

Hur kan vi behålla
fokus och må bra i en 
distraherande värld?

Text: EVA DANIELSSON, utbildare i Digital Wellness

I januari år 2007 hände något som kom att förändra vårt mänskliga beteende för alltid. Företaget 
Apple, med Steve Jobs i spetsen, lanserade sin första generation av iPhone. I juni samma år kom 
försäljningen i gång i USA och året därpå kom den till Sverige. Intressant nog marknadsfördes 
mobilen med: ”Vårt liv i vår ficka”. Få förstod nog vad som var på gång att hända och kritiken lät 
inte vänta på sig, vilket vi kan skratta åt idag. Steve Jobs visste uppenbarligen hur man skapar 
produkter som vi människor gillar. För visst är vårt liv till mångt och mycket i ”vår ficka” idag?  

VÅR URÅLDRIGA HJÄRNA
Miljön runtomkring oss har genomgått 
drastiska förändringar, men vi har fort-
farande samma uråldriga hjärna.
Dopamin, känt som ”må bra hormo-
net”, är ett belöningssystem och skapat 
av evolutionen för vår överlevnad.  Vi 
känner vällust och belönas för beteen-
den så som att äta, ha sex, dricka och 
motionera. Systemet belönar särskilt 
osäkra utfall och överraskningar. Därför 
spelar vi människor på casino t ex. 

Nu har också mobilen hackat sig in i 
vår hjärna med dopaminpåslag på ett 
väldigt effektivt sätt, t ex genom dess 
ständiga flödesuppdateringar och gil-
laknappen. Varje gång du tar upp din 
mobil kickar dopaminet igång så att du 
mår bra och fortsätter rikta din upp-
märksamhet mot denna ”viktiga stimu-
lans”. Dopamin har utvecklats under 
flera miljoner år och är inte förberett för 
vårt nuvarande digitala samhälle.

VAD SÄGER FORSKNINGEN?
Kan du känna ångest om du på toan in-
ser att du inte fick med din mobil? Eller 
känner du paniken stiga om du plötsligt 
inte hittar den? Nomophobia är räds-
lan att förlora eller vara utan sin mobil. 
Uttrycket, är en förkortning av ”no-mo-
bile-phone-phobia” och myntades år 
2008 av det brittiska postkontoret. De 
beställde en studie på 2 100 vuxna brit-
ter där resultatet visade att hela 53% av 
dem hade upplevt nomophobia. Man 
kan ju bara tänka sig hur vanligt detta 
är idag!

Enligt en annan studie från 2019 läg-
ger vi vuxna i genomsnitt 3 timmar per 
dag på vår mobil. Vi plockar dessutom 
upp den i genomsnitt var 10:e minut, 
och berör den 2 600 gånger per dag. 
Den genomsnittlige tonåringen läg-
ger ca fyra-fem timmar på sin mobil 
varje dag. När vi lägger så mycket tid 
på våra mobiler hinner vi inte göra så-
dant som att motionera, sova och träffa 
andra människor på riktigt. Och som 
Anders Hansen, psykolog och författa-
re av Skärmhjärnan och Depphjärnan, 
uttrycker det: ”Vi berövas skyddet mot 
psykisk ohälsa”.

tar betalt av dig, tar betalt av någon 
annan för att visa upp produkter och 
tjänster för dig. Du betalar i stället med 
din tid och uppmärksamhet. Ett mänsk-
ligt dygn har bara 24 timmar, så att leva i 
uppmärksamhetsekonomin är att stän-
digt distraheras.

Konkurrensen om vår uppmärksam-
het är stenhård, så teknikbolagen, som 
anställt hjärnforskare, manipulerar oss 

dygnet runt genom alltmer sofistike-
rade mekanismer. Målet är att få oss 
att titta mer på just deras information 
och tjänster, ofta på bekostnad av våra 
egna mänskliga behov. Reed Hastings, 
Netflix VD, gjorde ett uppmärksammat 
uttalande om detta då han skulle besva-
ra frågan om vem som är deras största 
konkurrent. Han sa: ”Vi tävlar mot söm-
nen, och vi vinner”.

Andningens kraft
Motverkar ångest
Din andning är en fysisk reflektion av ditt 
mentala tillstånd. Långsam och rytmisk 
andning stimulerar det parasympatiska 
nervsystemet, vilket saktar ner pulsen och 
slappnar av både musklerna och hjärnan.

Självkärleksaktivering
Aktiv andning får oss att skifta fokus bort 
från tankarna och in i kroppen. När man 
kan fokusera på andning börjar man känna 
en djupare koppling till sig själv. Detta 
initierar processen att lära sig självkärlek.

Återställande sömnhjälp
Andningsövningar signalerar till parasym-
patiska nervsystemet att lugna kroppen, 
vilken möjliggör djup och återställande 
sömn.

Att vara här och nu
Andningsövningar kan hjälpa oss att sakta 
ner och vara uppmärksamma, så att vi kan 
återanslutas till ‘nuet’.

Ökad energi
Aktiv andning förbättrar syrekapaciteten i 
blodet vilket ökar energi och uthållighet.

Immunförstärkning
Diafragmatisk andning expanderar lungor-
na, vilket ökar effektiviteten av syreupp-
tagningen. Detta sänker kortisolnivåer, 
blodtryck, och förbättrar det autonoma 
nervsystemet, vilket därmed förstärker 
vårt immunförsvar. 

Stressavlastning
När vi är stressade, så tenderar vi att ta 
lätta andetag som begränsar diafragmans 
hela rörelseomfång. Nästa gång du känner 
att dina stressnivåer ökar, lägg en hand 
över magen och ta ett djupt andetag in 
genom näsan medans du räknar till fyra, 
och andas ut genom munnen medans du 
räknar till sex. Känn hur magen stiger och 
faller. Upprepa i en minut. 

Matsmältningsstöd
Ordentlig andning ökar blodflöde, vilket får 
matsmältningen att arbeta mer effektivt. 
Detta förbättrar matsmältningen och hjäl-
per till att stabilisera blodsockernivån.

 Peter Brodendal 

L I V S B A L A N S
5 RUTINER FÖR FOKUS & VÄLMÅ-
ENDE I EN DIGITAL VÄRLD
1. ÄTA
• Vid måltider så förekommer ingen 

användning av teknik. Vi prioriterar 
att lära oss njuta av maten, känna 
vad vi äter och när vi blir mätta och 
låter detta vara aktiviteten. 

2. SOVA
• När vi sover, så ligger all teknik i ett 

annat rum, för att vi prioriterar bäs-
ta möjliga sömn och bästa möjliga 
uppvaknande (inget scrollande i 
mobilen). Skaffa en väckarklocka att 
väcka dig!

3. UMGÅS
• När vi träffar vänner och familj är vi 

närvarande med dessa, för att vårda 
våra relationer.

4. FOKUSERA
• När vi arbetar fokuserat, tex pluggar 

till ett prov eller arbetar intensivt 
med en specifik uppgift på jobbet, så 
lägger vi undan mobilen (helst i ett 
annat rum) för att slippa bli störda 
och för att producera på topp. An-
vänd pomodoro-teknikappen för att 
ta frekventa pauser, dessa får gärna 
innehålla rörelse.

5. RÖRELSE
• Varje dag i minst 1 timme. All rörel-

se räknas, få gärna upp pulsen, men 
gör framför allt något som passar dig 
och som du gillar.

Jag anser att dessa 5 rutiner är de all-
ra viktigaste vi kan lära våra barn och 
unga som växer upp idag. Om vi lever 
efter ovan rutiner, tror i alla fall jag, att 
vi kommer långt med målet att skapa 
balans mellan tekniken och livet.

D I G I TA L 
H Ä L S A
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K N E P&K N Å P

1. På Halloween får du 6 godisar var av 15 olika gran-
nar. Hur många godisar får du totalt?
Svar:

2. Hemma finns 4 askar med mooncakes, varje ask 
har 4 moncakes i sig. Du och dina två kompisar äter 
upp 3 mooncakes var, hur många finns det kvar?
Svar:

Kan du räkna?

-Vilken stad kommer fågelinfluensan från?
-Här-nös-and

- Har du en pool hemma?
- Nä, men jag har damm under sängen

- Har du hört om älgen som tvättade sig och blev ren?
- Ja det har jag hjort!

- Har du smakat McDonalds nya fiskburgare?
- Nä, vad heter den?
- McRill!

- Hur många indianer kan gömma sig i ett träd?
- Hela stammen

- Livet är hårt, sa bonden.
- Grymt, sa grisen.

- Vad gjorde den trötta grisen?
- Tog flyget till England och blev pigg!

ORDVITSAR

HITTA ORDENHITTA ORDEN

Knep & knåp
Sammansatt av: LISA COLLDÉN HEMBERG

Källor:  https://www.knep.se
 https://printables.se
 Mattefixaren

SODUKU

SVAR:

Kan du räkna: 1) 90 godisar totalt

2) 10 mooncakes kvar
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SVERIGES GENERALKONSULAT

Sveriges generalkonsulat | Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK | (+852) 2521 1212 | 
generalkonsulat.hongkong@gov.se  |  www.swedenabroad.se/hongkong

BUSINESS SWEDEN

Business Sweden | 3606-07A, 36/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, HK | hongkong@business-sweden.se | www.business-sweden.se |
Trade and Invest Commissioner Hong Kong: Linda Bradley | (+852) 2521 1215

HAVREDALS LANSERAS I HONG 
KONG FÖR ATT GE KONSUMEN-
TERNA ETT NYTT UTSÖKT OCH 
HÄLSOSAMT ALTERNATIV

Tänk om vi vetat för länge sedan hur 
maten vi äter påverkar oss – våra 
kroppar och vårt klimat. Under många 
år har vi stoppat i oss livsmedel som 
försämrar hälsan, och drabbar klimatet. 
Mat som är hårt processad och lämnar 
stora klimatavtryck.

Havredals, en Sverigebaserad pro-
ducent av växtbaserade alternativ till 
mejeriprodukter och kött, finns för att 
skapa innovationer som kan bidra till 
en frisk planet med friska människor. 
Företaget vill bidra genom att uppfinna 
hållbara livsmedel med nordiska råva-
ror och naturliga processer. 

Mitt namn är Bonnie Tallberg och 
jag är väldigt glad och stolt över möj-
ligheten att praktisera på generalkon-
sulatet nu i höst. Jag studerar med 
statsvetenskap som huvudämne och 
är mycket intresserad av internatio-
nell politisk ekonomi samt bi- och 
multilaterala relationer och just därför 
känns en praktik på en utlandsmyn-
dighet mycket passande, speciellt i 
Hongkongs politiska och ekonomiska 
miljö. Då detta är min första gång i 
Hongkong ser jag mycket fram emot 
att utforska staden och kulturen, och 
även att få vandra i den fantastiska 
naturen.

Vi är glada att berätta att en svensk paviljong organiserad 
av TEAM SWEDEN kommer att finnas på plats vid årets 
ReThink HK som är ett business forum/expo med fokus på 
hållbar utveckling. Vid förfrågningar kring möjligheten att 
medverka i paviljongen, var god kontakta: 

event.hongkong@gov.se

Val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige 2022

När du läser den här tidningen så har valet i Sverige troligt-
vis redan ägt rum. Vi på generalkonsulatet i Hongkong är 
väldigt glada över att ha kunnat anordna och hålla särskilt 
öppet för röstmottagning hos oss. Tack till dig som kom 
och röstade!

HAVREDALS - FÖR PLANETENS 
OCH KONSUMENTERNAS HÄLSA
Hållbarhet, bättre hälsa och minskad 
klimatpåverkan är inbyggda i Havredals 
affärsidé. Företaget utvecklar växtbase-
rad mat med målet att påverka klimatet 
så lite som möjligt. Råvarorna produce-
ras i Norden och processerna utvecklas 
i Uppsala på Green Innovation Park.

Havredals lanserade sin första pro-
dukt tidigt 2020. Havredryck Original  
är en ny typ av havregrynsdryck som 
innehåller cirka 40% mer havre än 
andra havredrycker. Det höga havre-
innehållet ger tillräckligt med betaglu-
kanfibrer för att sänka kolesterolhalten 
i blodet, vilket i sin tur minskar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar. All Hav-
redals havre kommer från de svenska 
bönderna och har en rik smak och 
balanserad sötma. 

”Vi vill göra det lättare att ställa om till 
en mer växtbaserad kost. För att fler ska 
prova vegetariska alternativ räcker det 
inte med att det är nyttigt. Det måste 
vara gott, väldigt gott” säger Per-Johan 
Thörn, grundare Havredals.  

Havredals har på kort tid etablerat sig 
som en utmanare inom växtbaserat 
mejeri med ett utbud av havredrycker 
och havrebaserad matlagningsgrädde, 
med försäljning över 750 dagligvarubu-
tiker i Sverige.

Pinewood Groups resa påbörjades 
2013 när Pinewood Wine först eta-
blerades och har nu blivit "Bästa vin- 
grossister online". 2020 etablerades 
Pinewood Store för att utöka koncer-
nens vinverksamhet och diversifiera 
portföljen utanför kärnutbudet av 
vin.

VÄXANDE APTIT PÅ VÄXTBASE-
RADE PRODUKTER I HONG KONG
I Hongkong ökar populariteten för växt-
baserade livsmedel och drycker efter-
som den ökade prevalensen av fetma, 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 
har gett ett större behov av fokus på 
hälsa och välbefinnande.

Med stöd från Business Swedens TRY 
SWEDISH exportprogram kommer 
Havredals att lanseras på Hongkongs 
största e-handelsplattform HKTVmall 
i höst, genom sin exklusiva distributör 
Pinewood Store. Håll utkik för att ta 
reda på när du kan njuta av din första 
Havredals havremjölk!

Nya medarbetare
Mitt namn är Frida Arvidsson och jag 
ska arbeta som vice konsul på gene-
ralkonsulatet det kommande halv-
året. Jag är jurist i grunden och har 
tidigare arbetat på UD i Stockholm, 
främst med konsulära ärenden som 
rör svenska medborgare i utlandet. 
Att få möjligheten att vara här i Hong-
kong, med dess särpräglade politiska 
miljö, känns väldigt spännande. Jag 
trivs även bäst i varmare klimat så att 
slippa den svenska höstvintern känns 
som en stor bonus. Förutom tjänsten 
ser jag fram emot att upptäcka Hong-
kongs rika natur och kultur. Jag har ett 
stort intresse för mat och utomhusak-
tiviteter varför det här verkar vara helt 
rätt plats.  Hoppas vi ses!

UPPLEV SVENSK VINTER I HONGKONG! 
Håll utkik på vår Facebooksida

 för mer information
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Ordförande: Martin Tornberg | info@svenskaskolan.hk | www.svenskaskolan.hk

SVENSKA HANDELSKAMMAREN SVENSKA SKOLAN

SwedCham | 25/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Rd, Wanchai, HK | (+852) 2525 0349 | chamber@swedcham.com.hk | www.swedcham.com.hk

Dags att anmäla sig till
 svenska skolan

Svenska skolans ambition är 
och har alltid varit att till-
godose högklassig undervis-

ning i svenska för svenska barn och 
ungdomar i Hongkong. Verksam-
heten har genom åren funnit på 
flera platser, men i dagsläget sker 
vår undervisning på Hongkongön. 
Höstterminen inleds torsdagen 1 
september på ESF Bradbury school 
och vi ser fram emot en härlig höst 
tillsammans. Ytterligare informa-
tion om skolstarten och under-
visningstillfällen finner ni på vår 
hemsida. Där hittar ni också hur ni 
anmäler ert barn samt priser och 
annan aktuell information.
Varmt välkomna!                        

                                
                              
I augusti började stipendiaten Leonard Lenhoff på Handelskammar-
en. Han avslutade nyligen sina ekonomistudier på Handelshögsko-
lan i Göteborg och var under hösten 2021 på utbytestermin vid City 
University i Hongkong. Leonard trivdes mycket bra med det höga 
tempot på universitet och med det stora urvalet av fritidsaktiviteter, 
där hans intresse för skateboard kombinerades med god mat. Under 
det första halvåret kommer Leonard att ansvara för kammarens 
marknadsföring och kommunikation, medan det andra halvåret 
kommer ägnas åt kammarens event. SwedCham är glada att ha 
fått förstärkning under ett år av en medarbetare av Leonards kaliber.  

      Anmäl dig till kräftskivan den 23 september! Anmäl dig till kräftskivan den 23 september! 

                                                                          
 NNäärr  oocchh  vvaarr::  DDeenn  2233  sseepptteemmbbeerr  kkll  1188..0000  ppåå  aannrriikkaa  RRooyyaall  HHoonngg  KKoonngg  YYaacchhtt  CClluubb
  HHuurr::  AAnnmmääll  ddiigg  ppåå  sswweeddcchhaamm..ccoomm..hhkk..  KKoomm  oocchh  nnjjuutt  aavv  eenn  ttrreevvlliigg  kkvväällll!!
  PPrriiss::  11119955  HHKKDD  fföörr  iicckkee--mmeeddlleemmmmaarr,,  889955  HHKKDD  fföörr  mmeeddlleemmmmaarr  ((aallkkoohhoollffrriiaa  ppaakkeett  fifinnnnss))

Glöm inte...
Att även du som icke-medlem kan delta på 
våra events och prenumerera på vårt nyhets-
brev! Du kan också gå med i vår eventgrupp på 
WhatsApp. Skicka ett mejl till chamber@swed-
cham.com.hk med ditt telefonnummer, så lägger 
vi till dig!
Och vi ses väl på After Work på Glasshouse, IFC 
Rooftop Garden sista onsdagen varje månad?

 Ny stipendiat - Leonard Lenhoff

Förra läsåret avslutades enligt tra-
dition med en svenskinspirerad 
skolavslutning, denna gång i Victo-
ria Peak Garden. Det blev en väldigt 
lyckad dag med vacker sång, dip-
lomutdelning och god fika. Det var 
många glada skratt som hördes hos 
barn, föräldrar och lärare och det 
visar hur värdefullt det är att få träf-
fas. Vi hoppas kunna planera in fler 
tillfällen kommande läsår då vi alla
kan träffas.

/Johanna med kollegor
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SWEA HONG KONG

Är du nyfiken på SWEA och vill veta mer? Eller bli medlem. Anmäl dig 
på vår hemsida www.hongkong.swea.org eller skicka ett mail till 
sweahongkong@gmail.com. Mer info om SWEA hittar du även på vårt 
Instagramkonto @sweahongkong.

SWEA – Swedish Women’s Educational Association | Ordförande: Anna Eling | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

SWEA är en global ideell förening 
och ett nätverk för svenskor och 
svensktalande kvinnor som är 

eller har varit bosatta utomlands. Glo-
balt har SWEA över 6 000 medlemmar 
i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal 
länder spridda över fem kontinenter.

SWEA i Hong Kong har funnits i snart 35 
år och har i dagsläget runt 30 medlem-
mar - alla unga till sinnet även om det 
är ett stort spann vad gäller fysisk ålder. 
Medlemmarnas bakgrund varierar, 
några bor utomlands för första gången, 
andra har bott i Hongkong länge. 
Många har barn medan några lever 
singelliv, en del jobbar jättemycket, 
andra lite mindre eller inte alls. Denna 
smältdegel av människor är vi många 
sweor som uppskattar! 

Fokus ligger på det sociala där vi regel-
bundet träffas för fika, luncher och olika 
evangemang. Alla medlemmar är med 
i den mån de har tid och möjlighet. 
Föreläsningar, utflykter och stadsvand-
ringar är aktiviteter som vi planerar 

I blickfånget

Tips 

Blickfånget är samlat och skrivet av Lisa Colldén Hemberg

The Big Eight - Dinosaur Revelation: Hong 
Kong Jockey Club sponsrar en stor dinosau-
rieutställning på Hong Kong Science Museum 
fram till 16 november. Inträdet är gratis, men 
man måste boka biljetter i förväg via hemsi-
dan. Biljetter för en vecka framåt släpps på 
måndagar kl 10.00.

• Tyvärr fortsätter det i Hongkong att vara osäkert vilka 
evenemang som verkligen kommer att gå av stapeln som 
planerat utan att bli inställda pga covid. Så kontrollera alltid 
nära eventet att det verkligen blir av.

• På grund av pandemin flyttades drakbåtsfestivalerna, som 
oftast sker under juni, till senare i höst. Enligt nuvarande 
plan kommer  The Stanley Dragon Boat Championship i 
stället gå av stapeln 2 oktober på Stanley Main Beach. Det 
är ett av de största drakbåtsracen i Hongkong. Hundratals 
paddlare i fem olika divisioner tävlar om vinsten.  

• Swire Symphony Under the Stars är en utomhuskonsert, 
inklusive fyrverkerier, som sker på kvällen 12 november 
på Central Harbourfront. Den är gratis, men man måste 
anmäla sig i förväg. Först till kvarn gäller, och det är troligt 
att biljetterna är väldigt populära. Mer detaljer släpps i 
oktober, så håll ögonen öppna.

På gång i Hongkong

Tipsa oss gärna till blickfånget. Har du en blänkare om något event 
i Hongkong, en bra bok du läst, 
en bra serie du sett, en bra podd 
du lyssnat på eller något annat 
som kan vara av intresse för oss 
svenskar i Hongkong. Hör då 
gärna av dig till oss via mail, 

bulletinenhk@gmail.com. Nästa 
nummer kommer i början av november.

Om SwedChams kräftskiva 
inte är nog och du också 
vill njuta av kräftor hemma 
rekommenderas väster-
bottenpaj som tillbehör. 
Västerbottenosten hittar du 
på Sverigeshoppen, IKEA och 
t o m på t ex City Super.

Recept från www.ica.se

Recept: Västerbottenpaj

Pajdeg

2 dl vetemjöl

1 dl grahamsmjöl

(eller 3 dl grovt vetemjöl)

125 g smör

1 ägg

Fyllning 

300 g västerbottenost

2 1/2 dl grädde

1 dl mjölk

3 ägg

salt

svartpeppar

Gör så här:

Sätt ugnen på 200°C.

Blanda mjöl och smör. 

Tillsätt ägget och blanda 
snabbt ihop till en deg.

Tryck ut degen i en pajform, 
ca 25 cm i diameter Låt vila i 
kylen i 30 minuter.

Nagga botten med en gaffel 
och förgrädda skalet mitt i 
ugnen 10-15 minuter.

Vispa ihop ägg, grädde och 
mjölk.

Riv osten. Blanda i osten 
tillsammans med salt och 
svartpeppar i äggbland-
ningen.

Häll fyllningen i pajskalet och 
grädda mitt i ugnen 30-40 
minuter eller tills fyllningen 
har stannat och pajen har 
fått fin färg.

att genomföra under året, liksom den 
årliga staycation/hiking-resan som 
brukar vara en av årets höjdpunkter! 
Kanske kan vi liksom förra året få till en 
ormsafari? 

Den mest populära aktiviteten är våra 
tisdags-hajker där vi tillsammans 
utforskar Hongkongs fantastiska natur. 
Vi försöker variera våra hiker så att så 
många som möjligt ska kunna delta. 
Ibland går vi kort och platt, andra 
gånger hela dagen eller så bestiger vi 
en topp. Nästan alltid tar vi en fikapaus 
och/eller äter lunch som avslutning. 
I höst kommer det också bli ett antal 
kvälls- och helghiker.

Genom att samla Sweor kring vårt 
gemensamma språk, vårt svenska 
ursprung och kulturarv blir SWEA både 
en möjlighet till ett lokalt nätverk och 
ett skyddsnät med länkar över hela värl-
den. Helt enkelt ett bra kontaktnät och 
stöd både vid utflyttning och flytt mel-
lan länder, under tiden utomlands och 
vid återkomst till Sverige.

Vad är SWEA?
Många har hört talas om SWEA, men vad är det egentligen för något? Vem 
kan bli medlem? Vad gör SWEA? Hur engagerad måste man vara? Och hur 
vältränad behöver man egentligen vara för att följa med på hike?

SWEA international arrangerar bland 
annat globala och regionala seminarier, 
föreläsningar och kurser online vilka 
alla medlemmar ges tillgång till. Speci-
ella intressegrupper finns för till exem-
pel konst, skrivande och professionella 
kontakter. SWEA (både globalt och via 
lokala avdelningar) donerar också till 
projekt med svensk anknytning samt 
till utbildning genom stipendier för 
totalt cirka 2 miljoner kronor per år. 
SWEA Hong Kong är medarrangör till 
Lucia och Midsommar här i Hong Kong 
och donerar även årligen en summa till 
Bulletinen. 

Är du nyfiken på SWEA och vill veta 
mer? I början av hösten kommer vi att 
anordna tre “prova på” aktiviteter i form 
av ett välkomstfika, en hike och en aw. 
Mer info om dessa tillfällen kommer att 
läggas ut på vår hemsida och på våra 
sociala media konton på Instagram och 
Facebook.

HK Phil + HK Ballet: Carmina Burana

Hong Kong Philharmonic och Hong Kong Bal-
let uppför Orff's Carmina Burana tillsammans. 
Asienpremiär för koreografin. Spelas 14-16 
oktober på HK Cultural Centre, biljetter köps 
på Urbtix.

Art@Harbour: Fram till 18 december finns 
det en mängd konstinstallationer utomhus 
utmed Victoria Harbour, runt Tamar Park och 
Central and Western District Promenade. 
Temat är Science in Art.

Kräftskiva



We help you achieve 
your ambitions in Asia
We help you achieve 
your ambitions in Asia
Opportunities in Asia are vast and varied. Whatever 
your ambition is for the future, we are uniquely 
positioned to help you turn it into reality. As the 
leading Nordic corporate bank in the area, we are 
on the ground to support you every step of the 
way. With decades of experience, and with offices 
throughout the region, we are well-placed to meet 
your corporate, financial institution and private 
banking needs.

Contact SEB now and find out where your ambition 
can take you.

sebgroup.com/corporations-and-institutions


