“ …the presence of Prime Minister Abe here today — remind us of what is
possible between nations and between peoples. Wars can end. The most bitter of
adversaries can become the strongest of allies. The fruits of peace always
outweigh the plunder of war.”
President Barack Obama
Pearl Harbor December 28th 2016

Således udtalte præsident Obama sig ved mindehøjtideligheden i anledning af 75
året for Japans angreb på Pearl Harbor, Hawaii, og dermed trak USA med ind i 2.
verdenskrig da Japans premierminister Shinzo Abe som den første japanske
premierminister besøgte Pearl Harbor forleden.
Men allerede længe førend præsident Obama og premiereminister Abe mødtes på
Hawaii og holdt taler om tilgivelse og forsoning var der en lille mand som havde en
drøm om at bygge bro mellem mennesker og nationer: hans navn var Moriteru
Ueshiba bedre kendt som O`Sensei.
"I have come to Hawaii in order to build a "silver bridge." Until now, I have remained in
Japan, building a "golden bridge" to unite Japan, but henceforward, I wish to build a
bridge to bring the different countries of the world together through the harmony and
love contained in aikido. I think that aiki, offspring of the martial arts, can unite the
people of the world in harmony, in the true spirit of budo, enveloping the world in
unchanging love."

Moriteru Ueshiba
Honolulu Airport February 27th 1961

I Dansk Aikido Forbunds mange klubber arbejdes der benhårdt for at udfylde
O`Senseis vision om at bringe mennesker sammen gennem utallige møder på kryds
og tværs mellem alder, køn og nationalitet – et møde der sker hver gang vi entrer
måtten og bukker for hinanden i respekt eller når vi mødes på jobbet, siger hej på
gaden eller over en kop kold øl efter træning. Det tænker vi måske ikke så meget

over i det daglige, men det har betydning og gør aikido til noget ret enestående.
Uden en egen indsats, uden klubben og uden de mange frivillige Dojo choer og
sempais og senseis var det ikke muligt. Der skal derfor herfra lyde et stort tillykke til
de mange der har bestået en kye eller dangraduering i årets løb og en stor tak til de
frivillige.
Mange deltager i nationale og internationale lejre og lægger utallige træningstimer
på måtten. Det er nødvendigt for at udvikle og forbedre såvel Dansk Aikido generelt
og for ens egen personlige udvikling. De mange lejre og de mange danske deltagere
er også med til at fremme kendskabet til Aikido i medierne og generelt er Dansk
Aikido anerkendt for sit høje tekniske niveau i udlandet.
Ved den store IAF kongres i Takasaki, Japan, med deltagelse af over 130 nationer,
var Dansk Aikido Forbund officielt repræsenteret af Mark Jewkes og Ethan
Weisgard. Det lykkedes desværre ikke at få Ethan valgt ind i bestyrelsen, men vores
bånd til Hombu dojo blev yderligere forstærket og nye kontakter på tværs af
landegrænser blev etableret og gamle venskaber revitaliseret.
Også ved svensk aikido forbunds jubilæum var Dansk Aikido Forbund repræsenteret
og Mark Jewkes holdt en fantastisk tale der hyldede de gamle bånd til broderlandet
og som blev bemærket af Waka sensei og selv havde jeg æren af at undervise
umiddelbart inden Doshu gik på ved den anden Nishio sensei Memorial lejr i
Takeoka, Japan i november.
De internationale relationer og specielt forbindelsen til Hombu dojo som giver vores
dangrader er af stor betydning. Det at få en dangrad er ikke bare et spørgsmål om at
man har nået et bestemt teknisk niveau – det er en særlig ære og en forpligtigelse.
Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage så meget som muligt i det kommende år og
glæder mig til at møde jer på måtten.
Med ønsket om et godt nytår til alle
Thomas Specht Ludvigsen
Formand, Dansk Aikido Forbund

