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AFS Alumni DKs formål (vedtægter §2) 
’Foreningens formål er at støtte foreningen "AFS Interkultur", at udvikle og afholde aktiviteter, der fremmer 

større forståelse for forskellige kulturer, at forstærke bevidstheden om det fællesmenneskelige og at 

fastholde medlemmerne i et fællesskab omkring AFS oplevelsen. ’ 

 
 

Overblik 
• Årets resultater i forhold til formålsparagraffen 
• Aktiviteter 
• Det internationale 
• Kommunikation til medlemmer og andre 
• Medlemstal 
• Foreningens sociale kapital er forøget 

 

Resultater i forhold til formålsparagraf 
• Stipendier. Vi har i regnskabsåret uddelt 3½ stipendie. I sommeren 2014 – efter ansøgningsfristens 

udløb - til en ung mand, som skulle til USA. I 2015 tildelte vi to stipendier til færøske Rebekka og 
grønlandske Kaya, som skulle til henholdsvis New Zealand og Italien. Det lykkedes os ikke - trods 
ihærdige indsatser - at fravriste rejsebreve fra den stipendiat, der tog til USA. Det har vi lagt bag os 
nu. 3½ stipendie i samme regnskabsår gør et kraftigt indhug i kassen. 

• Ved årsskiftet 2014 bortfaldt regeringens tilskud på 10.000 kr. til udvekslingsstudenters deltager-
afgift. Det, synes vi i bestyrelsen, er kritisk i betragtning af, at det i dag i gennemsnit koster 35-
55.000 kr. at deltage i et AFS program. Således koster det 104.500 kr. at være deltager til Canada og 
87.600 kr. til USA. Vi hører ofte tidligere deltagere betragte deres udvekslings ophold som ’et af de 

skarpeste hjørner i mit liv’. Derfor er det vigtigt, at nogen – også vi – støtter økonomisk. Hvis vi kan 
få flere medlemmer, vil vi også kunne hjælpe flere til denne store kulturelle oplevelse og personlige 
investering. 

• Samarbejde med og støtte til AFS Interkultur 
o AFS Alumni har dybe rødder i AFS’ DNA. Det har vi meget fokus på. 
o I november 2014 fik vi tilbud om at lede en session på AFS Interkulturs årlige Uddannelses-

Bazar, hvor de unge aktive bliver indført i livet som frivillig i AFS. Emnet var ’AFS karriere og 

verden omkring dig’. Vi måtte desværre afstå fra at deltage, da sessionen var fastlagt til at 
skulle starte allerede en lørdag morgen kl. 9 i Silkeborg. 

o Vi er i løbende dialog med Amalie Ferdinand, formand i AFS Interkultur, og fast medlem af 
AFS Alumnis bestyrelse. Ligeledes har vi regelmæssig kontakt/møder med generalsekretær 
Ulrik Wehner. 

o På AFS Interkulturs generalforsamling i april præsenterede Carsten Buhl, Marianne 
Carstensen og Merete Christiansen vores forening for medlemmerne. 

o I lighed med mange foregående år har formand Klaus været dirigent ved generalforsam-
lingen hos sin lokalforening Kbh Nord. 

 

Aktiviteter 
• Vi har inviteret til mange medlemsmøder i foreningsåret og haft 20-42 deltagere pr. møde. 

o Januar ’Fokus på asyl’ (sammen med bl. a. Kvindelige Lægers Forening og syv andre 
                               foreninger), 105 deltagere 
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o Marts Henrik Lerche: ’Russiske og vestlige mediers dækning af konflikten  

        mellem Rusland og Vesten’ (40 deltagere) 

o April Henrik Øe: ’Karriereplanlægning med EU som næste stop’ (24 deltagere) 
o Juni Folkemødet på Bornholm (11 deltagere) 
o August Cirkusrevyen + Ditte Hansen (42 deltagere) 
o September Klaus Carsten Pedersen: ’Hvordan hjælper man en folkelig opstand på vej?’   
                               (26 deltagere) 
o Oktober Lars Bredo Rahbek: ‘It’s All About AFS!’  
o Oktober         Vi har inviteret returnees og andre, som har haft deres indledende AFS  
                               Kontakt i et årstal, som ender på fem. (Dog for mange returnees’ årgange  
                               Kalkuleres med hjemkomståret). Jubilæet arrangeres som et frokost- 
                               arrangement på Restaurant Cassiopeia v. Planetariet.  

 

Det internationale 
o Ved AFS’ 100 års jubilæum i november 2014 i Paris deltog 25 danskere – heraf 21 fra 

foreningen, som mødtes både ved de officielle arrangementer, men også ved et meget 
hyggeligt og afslappet brunch arrangement udelukkende for AFS Alumni medlemmer og 
deres pårørende. 

o Vi havde gjort et stort forarbejde ud fra devisen, at vi ikke tog til jubilæum i Paris bare for at 
drikke en kop kaffe, men også ville yde noget. Det blev til mange møder og dialog med den 
franske alumni organisation Cercle des Amis AFS om at udarbejde og holde oplæg. Umiddel-
bart før den officielle Returnee dag den 7. november, inviterede arrangørerne os – sammen 
med alumni repræsentanter fra Frankrig, Japan og USA – til at holde et oplæg i work-
shoppen: ’Creating Vital AFS Returnee Organizations’. Oplægget har vi tidligere fremsendt 
til medlemmerne, og det ligger nu på AFS Alumni DKs hjemmeside. 

o Efter workshoppen havde vi møde med Cercle des Amis, hvor vi besluttede at fortsætte 
samarbejdet, samt at afholde et seminar i København ultimo maj 2015. 

o Derudover aftalte vi, at samle de fire indlæg fra workshoppen i et kompendium, som er 
fremsendt til både AFS Alumni DKs medlemmer, samt til de omtrent 100 deltagere i 
workshoppen. 

o I samarbejde med AFS International i New York fik vi udarbejdet en komplet liste over 
workshop deltagerne en såkaldt List of Fellow AFSers. Deltagerne på denne liste er efter-
følgende holdt orienteret og har fået tilsendt materialer. 

o Vi stod for dagsordenen til det internationale seminar i København, ultimo maj 15, hvor 10 
medlemmer fra AFS Alumni DK deltog. 

o Resultaterne af seminaret var blandt andet: 
� En vejledning i hvordan man kan starte en AFS alumni organisation: Helpful 

Guidelines. Vi har stået for udarbejdelse og endelig redigering af indholdet, som 
hovedsagelig er baseret på danske erfaringer, men også med input fra kollegerne i 
Cercle des amis. 

� Efter seminaret fremsendte kollegerne i Cercle des amis et spørgeskema for at 
undersøge, om eller hvordan AFS Alumni eller tilsvarende foreninger fungerede i de 
forskellige lande. Det viste sig, at man er i gang i 13 lande. 

� Der er etableret mange internationale kontakter, og netværksopbygning er i gang 
� Vi forventer at indsatserne udmønter sig i formalisering af et AFS Alumni 

Worldwide. 
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o På maj seminaret aftalte vi, at næste seminar med Cercle des Amis – forhåbentlig med 
repræsentation fra andre AFS alumne organisationer – afholdes i Paris 29-30. november 
2015 

• AFS Board of Trustees 
o Vi har kontakt til BoT-udvalget AFS Alumni Engagement Work Group via Cercle des Amis. Vi 

har leveret en del input til de møder, der har været afholdt; her har vejledningen Helpful 
Guidelines været et bidrag til arbejdsgruppens arbejde. 

o Arbejdsgruppen stiller sig indtil videre tilsyneladende meget positive overfor at promovere 
oprettelsen af alumnegrupper nationalt som internationalt   

• Richard Neville var den første AFS’er, der faldt under 1. Verdenskrig. Der afsløres en mindeplade for 
ham den 31. oktober 2015 ved en højtidelighed på militærkirkegården i Moosch i Alsace, hvor også 
Vincenzo Morlini, AFS Internationals President deltager. Vi har givet er symbolsk beløb til minde-
pladen på €100. 

• Efterlysninger 
o AFS Interkultur modtager med jævne mellemrum henvendelser fra udenlandske AFS 

partnere, returnees eller andre med ønske om at finde oplysninger om en returnee, med 
hvem man har mistet kontakten. Det er i rigtigt mange situationer lykkedes for vores 
Sherlock Holmes - bedre kendt som Kirsten M. Anttila - at finde disse oplysninger. Et 
spændende arbejde, der fører vidt omkring – også på de sociale medier. 

 

Kommunikation til medlemmer og andre 
• Vi har sendt få Nyhedsbreve ud i foreningsåret, og primært satset på at nå jer medlemmer via 

Facebook gruppen og vores hjemmeside 
• I Facebook gruppen har vi i dag 116 medlemmer, hvoraf 45 også er medlemmer af foreningen. 
• Hjemmesiden bliver løbende ajourført og udgør den faste grund, hvortil vi henviser fra Facebook og 

nyhedsmails. 
• AFS Interkulturs medlemsblad UDBLIK er stoppet. Nyheder formidles nu via AFS Nyt, som ud-

kommer hver 14. dag som nyhedsmail, samt ligger på de sociale medier. Vi bidrager jævnligt med 
stof til AFS Nyt. 

 

Medlemstal pr. 8 september 2015 
Vi er nu 126 medlemmer. Vi har modtaget 5 indmeldelser, 7 udmeldelser og slettet 7 medlemmer i 
foreningsåret. I forbindelse med fyraftensmøder m.m. har vi givet et års medlemskab til 5 talere. 
 

Foreningens sociale kapital er forøget 
Selvom vi er færre medlemmer, har vi ofte mødt hinanden i dette foreningsår: ved ’Fokus på asyl’ 
konferencen, ved medlemsmøder, og i gruppearbejder. Vi har ikke overblik over besøgende på vores 
hjemmeside, men kan se, at opslag på Facebook gruppen meget hurtigt læses.  
 

Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningsår: 
• Fortsætte og udbygge samarbejdet med AFS Interkultur. 
• Fortsat engagere os internationalt 
• Invitere til årgangsjubilæer 
• Kraftigt understrege, at Alumni foreningen er for alle (Munin var primært for AFS returnees) 
• Vurdere, hvorvidt ambitionsniveauet er for højt for bestyrelsen og medlemmerne 
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• Engagere flere medlemmer til enkelte aktiviteter (vi ønsker at få flere med i små udvalg) 
• Igangsætte medlemsaktiviteter også uden for København, i samarbejde med lokalforeninger i AFS 

Interkultur. 
• Fortsat rekruttere medlemmer med fokus på nyere årgange 
• Være opmærksomme på, at det øgede internationale engagement vil indebære rejseomkostninger 

i det kommende foreningsår 
• Helt konkret i oktober: 

o Møde med AFS Intl’s præsident Vincenzo Morlini 30. oktober (AFS Interkultur arrangerer) 
o Årgangsjubilæum 31. oktober på restaurant Cassiopeia v. Planetariet (Er du en 5er?) 

 
 
Tak til mine kolleger i bestyrelsen, tak til AFS Interkultur for samarbejdet, tak til returnees, tidligere værter 
og andre, fordi I som medlemmer fortsat støtter op om foreningens arbejde.  
 
Vi er valgt og har påtaget os at arbejde på at videreføre 
foreningen så godt vi formår og med de ressourcer, vi har. 
 
 
Klaus Faartoft, formand 
Oktober 2015 
 Fra venstre: Birgitta My Anttila, Marianne I. Carstensen, 

Birte Holm Sørensen, Amalie Ferdinand, Kirsten M. Anttila, 

Klaus Faartoft, Peder Sustmann Larsen, Niels Mikkelsen 


