
Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 2
I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 

Vårens Avslutning, Pride festivalen, Japanska spalten. 
Japanska slott och De fem elementen.

Plats : Wämöskolan

När : Lördag 2016-06-04 kl.10.00 – 15.00

Pris: 100kr som betalas på plats

Ta med: Gi (dräkt), ombyteskläder samt handduk, 
vattenflaska (med vatten i) Gymnasikskor

Anmälan: Till Kim Håkansson på info@cjjk-fuji.se

OBS : Anmälan gör senast 2016-05-30 OBS

Frågor: Kim Håkansson 0735-266 063 eller info@cjjk-fuji.se

Dags att planera in avslutningslägret lördagen den 4 juni kl 10.00 - 15.00. 

Vi bryter traditionen och håller lägret på Wämöskolan men vid vackert väder så kommer vi att 
vara ute. En hel dags träning med graderingstester och mycket skoj. 
Avgift 100:- att betala innan träningen startar.

Om ni inte kan komma eller vara med hela dagen 2016-06-04. 
Då håller vi graderingstester följande dag under ordinarie träning:

Extra graderings dag 2016-05-31 kl 17.30- 18.50
OBS! detta du måste meddela din instruktör OBS!

Vi bjuder på mat 
samt dricka och 

frukt under dagen.
Välkomna till 
avslutningen 

VT-2016



Här är det tänkt att vi ska 
presentera olika slott i japan 
vi börjar med Osaka slottet 
i Osaka, detta slottet var vi 
faktiskt och besökte när vi var 
i Japan 2010. 

Osaka kallas ofta för Japans 
andra stad, och historiskt var 
Osaka Japans kommersiella 
centrum.
Osaka har 2,6 miljoner in-
vånare och ligger mitt i stor-
stadsområdet Osaka, Kobe, 
Och Kyoto som tillsammans 
har 18,6 miljoner invånare. 

Osaka är numera Japans vik-
tigaste och största hamnstad. 
Osaka är den stad i Japan som 
ändrar sitt befolkningsantal 
mest beroende på tidpunkt 
på dygnet. Nattetid är där 
2,6 miljoner invånare (det vill 
säga de som bor där), men på 
dagen ökar befolkningen till 
så mycket som 3,7 miljoner! 
Detta beror givetvis på att 
Osaka är ett ekonomiskt och 
kommersiellt centrum som 
många Japaner pendlar till 
dagligen.

Osakaslottet
Osaka-slottet är ett av Japans 
mest berömda slott. Det går 
lätt att ta sig dit via järnvä-
gen (JR West Osaka Loop 
Line), och slottet är öppet för 
allmänheten. Speciellt pop-

Pride festivalen
Årets regnbågsfestival i Karlskrona 
sker mellan 26 och 29 maj. 
Fuji med samarbetsklubbar vill 
vissa att vi står upp för att alla ska 
kunna älska och bli älskade för 
den man är! Kom därför med oss 
i Prideparaden Lördagen den 28 
maj. Paraden startar på än så länge 
okänd plats (vi lovar att hålla er 
uppdaterade) klockan 13 och 
avslutas på stortorget med fest och 
överraskningar. Kom till 
startplatsen & hitta oss klockan 12. 
Kom gärna i dräkt och med hela 
familjen, vänner och bekanta 
(desto fler desto bättre).

Intresseanmälan till paraden görs 
på lista i närvaropärmen eller till 
Ronja på ronja.girl@hotmail.com 
eller 0733-829 611.
Dyk gärna upp även om du inte 
anmält dig!
Mer Kärlek till ALLA!

Japanska slott.



Japanska spalten. 
Här lär vi oss lite Japanska & vi börja enkelt med att lära oss 

att räkna på japanska till tio.

ulärt resmål är det vid tid-
punkten omkring när 
körsbärsträden blommar. 
Beskrivning
De viktigaste tornet Osaka 
Castle ligger på en tomt un-
gefär en kvadratkilometer 
stort. Den är byggd på två 
upphöjda plattformar deponi 
stöds av rena väggar skär 
rock, med hjälp av en teknik 
som kallas kardborre pålning 
, var med utsikt över en vall-
grav . Den centrala slottsbyg-
gnaden är fem våningar på 
utsidan och åtta våningar på 
insidan , och byggt ovanpå en 
hög stengrund för att skydda 
sina passagerare från angri-
pare .
Slottet grunder , som omfat-
tar cirka 60.000 kvadratmeter 
(15 tunnland) innehåller tret-
ton strukturer som har utsetts 
till det viktigaste kulturvärden 
av den japanska regeringen.
Lite kort historia

Bygget av detta mycket im-
ponerade slott påbörjades 
1583 av  Toyotomi Hideyoshi. 
Det var tänkt som ett tempel 
från början, men någonstan 
så forsatte byggande och det 
färdig ställdes 1597 av
Toyotomi Hideyoshi som kort 

därefter dog och hans son 
Toyotomi Hideyori tog över 
och flytande in.

Under andra världskriget. Blev 
slottet ett av Japans största 

vapenförråd, som sysselsatte 
60.000 arbetare. Bombnin-
gar inriktade på arsenalen 
skadade det rekonstruerade 
huvudslottstornet och den 14 
augusti 1945 förstörde 90% av 
den arsenal och dödade 382 
människor som arbetar där.

1995 godkände Osaka 
regering ännu ett restaure-
ringsprojekt , med avsikt att 
återställa de viktigaste tor-
net till dess Edo - eran prakt 
. År 1997 var restaureringen 
klar. Slottet är en konkret 
reproduktion (inklusive 
hissar) av originalet och inred 
ningen är som ett modernt 
fungerande museum.



Vid frågor och funderingar, kontakta: 
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063

Träningsansvarig: Kristofer Sjölander 0703-319 115

De fem elementen
Tanken med de fem element-
en (wu xing) är att alla ting 
i världen kan delas in i fem 
kategorier av förändringar.
Närmare bestämt består de 
fem elementen av metall, trä, 
vatten, eld och jord. De mots-
varas av naturliga fenomen. 
I tusentals år har kineserna 
tagit de fem elementen som 
en klassificering av naturen 
som människor stod i kon-
takt med. Teorin om de fem 
elementens förändringar 
beskriver arten av saker och 
ting i universum.
Idén om de fem förändrin-
garnas uppdelning spridning 
är i enlighet med klimat-
förändring, färg, smak och så 
vidare. Klimat visar sig som 
vår, sommar, höst och vinter, 
aktuella färger som röd, gul, 
vit, svart och grönt, smak 
avser surt, sött, beskt, salt 
och kryddigt.

Trä
Träet och dess förändring 
representerar den kommande 
våren. Alla liven som är i vila 
börjar röra sig igen. Därför 
betyder trä vårens ankomst, 
den uppåtstigande solen och 

de spirande löven. Detta ele-
ment kopplas till årstiden vår, 
riktningen öster, färgen grönt 
och smaken surt.

Eld
Eld och dess förändring förk-
nippas med feber, ljusstark, 
och brännande. Elementet eld 
kopplas till årstiden sommar, 
riktningen söder, färgen röd 
och smaken bitter.

Jord
Jorden och dess förändring 
motsvarar inte någon speciell 
årstid men spelar en särskild 
roll för årstidernas förändrin-
gar (som att växter behöver 
jord för att växa). Den avser 
sambanden mellan respektive 
fyra årstider. Till skillnad från 
de övriga fyra förändringarna 
som motsvarar universums 
fyra riktningar, motsvarar 
jordens förändring univer-
sums centrum. Med andra 
ord centralt för allt i univer-
sum är jordens förändring. 
Färgen för elementet jord är 
gul. Smaken som kopplas till 
jord är sötma.

Metall
Hösten är övergångssäson-
gen, från sommar till vinter, 
då allt mognar och den pe-

riod då grödorna skördas. 
Jämfört med den kraftfulla 
viljan till utveckling som väcks 
av våren, kan den ensamma 
och vemodiga känslan av 
höst inspirera till konstnärligt 
skapande, till vilket människor 
sätter sitt hopp om liv. Ele-
mentet metall betecknar död 
genom vilket liv återuppstår 
och ärvs vidare. Syftet är att 
skapa ett ögonblick då liv kan 
alstras. Elementet metall kop-
plas till riktningen väst, färgen 
vit och smaken kryddig.

Vatten
Vattnet och dess förändring 
företräder vintern vilket är ett 
extremt tillstånd av Yin. Vid 
vinterns inträde börjar djur 
och växter övervintra eller be-
gränsa omfattningen av sina 
aktiviteter. De gömmer sig 
för vintern. Vatten motsvarar 
svart, vilket innebär att situa-
tion är kaotisk inåt. Det bety-
der att det syns inga tecken 
på ytan men inuti, under 
ytan, pågår en omfattande 
utveckling av nya liv. Detta 
sammanfaller med vinterns 
tillstånd. Elementet vatten 
kopplas till riktningen norr 
och smaken salt.


