Information fra Bestyrelsen
Den 26. generalforsamling blev afholdt d. 19. februar med 40 deltagere. Bestyrelsen satser fortsat stærkt
på at foreningsnetværket når ud til alle dele af landet.
Kontingent
Vi indførte Betalingsservice (BS) i sidste regnskabsår. Vi takker for at mange af medlemmerne tog imod
ordningen. Nye medlemmer og medlemmer der endnu ikke er registreret i BS, får et betalingskort fra BS.
Indbetaling skal ske inden den 10. april 2017, og sørg venligst for registrering til BS på netbank samtidig
med indbetalingen. Medlemmer, der ikke benytter netbank, kan indbetale i banken og samtidig blive
registreret til BS mod gebyr.
Foreningsbladet
Vi vil arbejde for at vores foreningsblad i fremtiden bliver udsendt i en digital udgave. Fra næste gang
starter vi med at sende en digital udgave til de medlemmer, der ønsker det.
I kan se de tidligere udgaver ved at logge ind på medlemssiden på vores hjemmeside. Det kræves at I først
skal registreres som bruger af siden. Ønsker I at blive registreret, send venligst en anmodning til
nihonjinkai@hotmail.com
Sakura Festival
Den 10. Copenhagen Sakura Festival afholdes den 29. og 30. april. Festivalens 10-årsjubilæum fejres med
mange spændende aktiviteter. Nihonjinkai bidrager med Basar, Mochitsuki og Bon-odori. Kom og vær med
til at gøre festivalen festlig.
Europæisk Japansk Netværk - Enja- holder møde i København
ENJA holder møde i Tokai University European Center i maj. Temaet er ”Sund livsstil og fremtiden for
japanere der bor i Europa”. Der er inviteret foredragsholdere fra Japan, Tyskland og Schweiz med
efterfølgende diskussion. Om eftermiddagen den 19. maj er der mulighed for at alle Nihonjinkais
medlemmer kan deltage. Vi sender løbende flere detaljer pr. mail.
25-års jubilæumsfest
Den 18. juni 2017 holder vi Nihonjinkais 25-års jubilæumsfest på Tivoli Hotel i København. Vi vil gerne sørge
for at medlemmer, der bor langt fra København, også kan være med til festen. Detaljerne får I senere, men
sæt kryds i kalenderen allerede nu.
150-året for oprettelsen af de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan bliver fejret i 2017
I år markeres 150-året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan ved at der bliver
arrangeret mange forskellige aktiviteter i hele landet i løbet af 2017, for eksempel en gratis workshop
om ”Noh-teater” af mesteren Sakurama Ujin lørdag den 22. april kl. 14 på Det Kongelige Bibliotek (”Den
Sorte Diamant”). Vær opmærksom på alle de andre aktiviteter der foregår i år. Vi håber I får mange
spændende oplevelser!
Frivillige
Vi har brug for frivillige til at hjælpe os til forskellige aktiviteter. Vi håber at mange vil melde sig, når vi
sender besked ud om dette.

Vi ses på Sakura festivalen!
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