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                  Saudação do novo presidente                                            
 

 

Feliz ano novo a todos. Desejo-lhes um próspero ano novo. 

Sou Kenichi Fujinaga, diretor e presidente representante do Kyudenko e 

assumi o cargo de presidente do Fukuoka Koryu Center, em 11 de novembro do 

ano passado. Tenho-me envolvido no negócio de energia elétrica há muito tempo 

e também com relações internacionais. 

Como a província tem uma ativa relação com países estrangeiros, penso que 

os Kenjinkais são uma ponte que liga a província de Fukuoka e cada país. 

Considero isso uma importante riqueza. 

Espero contar com o apoio de todos, obrigado.  

 

  Global Stage Fukuoka Seminário – os Fukuoka Kenjinkais que estão ativos pelo mundo –                                                               
 

Este ano completa-se 4 anos realizando seminários de vários temas, convidando 

palestrantes que nasceram na província de Fukuoka que atuam no mundo, a fim de 

alcançar a globalização dos jovens, utilizando a rede do Fukuoka Kenjinkai de países 

estrangeiros. 

O primeiro deste ano, convidamos o Sr. Ryoji Koga (presidente representante da 

UTS JAPAN) do Xangai Fukuoka Kenjinkai, que diante de estudantes do ensino médio e 

universitários da província, falou da sua própria experiência de ter estudado no exterior, 

e após a graduação, de ter trabalhado no exterior, e em seguida, como fundou 

sua própria empresa, além da importância e como é maravilhoso fazer 

intercâmbio quando jovem, e o que deve ser feito agora na época de estudante. 

Durante a palestra, os estudantes ouviram atentamente, respondendo 

perguntas do palestrante, e tomando notas. Por meio desta palestra, esperamos 

que muitos jovens de Fukuoka entendam a mensagem do Sr. Koga e atuem 

ativamente no mundo afora. 
 

◆Segunda palestra◆ 

Taiwan Fukuoka Kenjinkai / Sr. Momotaro Yoshioka (escritor)  

17 de janeiro (Qua) Escola Genkai / 18 de janeiro (quinta) Escola Miike 
   

 

Bolsistas Kempi Ryugakusei experienciam a cultura japonesa  
 

No sábado, 11 de novembro, os intercambistas (kempi-

ryugakusei) de Fukuoka tiveram a experiência de vestir quimono 

e praticar a cerimônia de chá no salão de de chá do jardim 

japonês do Parque Ohori, da cidade de Fukuoka. Durante o 

período de um ano de intercâmbio, espera-se que os bolsistas 

desenvolvam o aprendizado não apenas na esfera acadêmica 

mas também na esfera cultural. 

Com a assistência de Mayunokai*, cada bolsista pôde 

escolher seu próprio quimono, para então, perfomar a 

Cerimônia de Chá aos que participaram, com o sentimento de 

gratidão. 
 

*Associação Mayunokai · · · É um grupo especializada no serviço de aluguel de 
quimono e cursos de como trajar a vestimenta. Para os bolsistas se 
familiarizarem com a tradicional experiência de vestir quimono, realizam 
atividades de cultura japonesa por meio do quimono.   

 
 

15/12 (Sexta) Escola de ensino médio Kokura Minami  

14/12 (Quinta) Universidade de Fukuoka 
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