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Som optakt til generalforsamling og årsmøde havde AFS Alumni-Munins (AFSA) bestyrelse i anledning af foreningens 
10 års jubilæum valgt at indlede dagen med et symposium med fokus på foreningens fremtidige arbejde. Niels 
Mikkelsen indledte med et kort oplæg omkring de tanker, bestyrelse og en af bestyrelsen nedsat fokusgruppe - med 
Birte Holm Sørensen og Birgitta My Anttila som drivkræfter - havde gjort sig om det fremtidige arbejde. Derefter 
ridsede Birte og My de ideer op, som de mente, ville kunne realiseres i AFSA regi. 
Forsamlingen delte sig herefter i to grupper, der diskuterede de fremlagte forslag. Resultatet af gruppedrøftelserne 
blev fremlagt i plenum. Birte Holm Sørensen har sammenfattet resultatet af dagens drøftelser, som ligeledes bliver 
offentliggjort i oktoberudgaven af Udblik: 
 
Af Birte Holm Sørensen: 
AFS Alumni Munin har gennem det sidste års tid haft en dialog med flere medlemmer og potentielle medlemmer vedr. 
fremtidige foreningsaktiviteter. På det nys overståede årsmøde i AFS Alumni Munin var der en livlig diskussion om de 
forslag, der har været fremme:  

Netværksmøder – det foreslås at der forsøgsmæssigt afholdes fire om året – initialt i København, men hvis det viser 
sig, at der er interesse for det, vil et eller to årlige møder kunne holdes udenfor København. Ved møderne vil et 
medlem holde et indledende indlæg fulgt af uformel diskussion. Vi har blandt tidligere AFSere, værter og andre 
medlemmer mange, der kan byde ind med emner fra deres professionelle eller private liv og dermed starte en debat 
om samfundsaktuelle emner. Møderne tænkes afholdt som uformelle ’gå hjem’ møder i AFS huset – om nødvendigt 
kunne vi etablere børneunderholdning. Vi forestiller os en dynamisk ledelse med en pulje af mødeledere.    

Mentorordninger:   
 (i) en ordning hvor unge, der skal starte, er i gang eller lige er færdige med en uddannelse matches med en ældre 
erfaren indenfor samme interesseområde for at hjælpe den unge i gang med eller videre i et 
uddannelses/karriereforløb;  
(ii) en ordning hvor vi tilbyder os som støttepersoner/familier for udlændinge, som har fået arbejde her i landet, for at 
hjælpe dem og deres familie med at falde til i det danske samfund;  
(iii) et samarbejde med gæstelærerprogrammet, som mangler støttepersoner/sociale kontaktpersoner for de 
udenlandske gæstelærere; og 
(iv) et samarbejde med danske AFSere bosat i udlandet og medlemmer i Danmark som ønsker at arbejde, studere eller 
starte forretning i udlandet.  
For alle fire ordninger gælder det, at AFS udgør et unikt netværk af personer med et globalt udsyn samt  kendskab til 
mange sprog og kulturer – samt at mange af medlemmerne har ’et gen’ for at påtage sig et socialt ansvar! 
Alle disse aktiviteter vil kræve en indsats fra medlemmer, en database med interesserede deltagere, samt aktiv 
markedsføring. 

Hvad så nu?  
Planen er på kort sigt. at nogle interesserede medlemmer påtager sig at bringe disse ideer ud til flere medlemmer af 
både AFS Alumni  Munin og Interkultur. Vi vil kontakte lokalforeninger og tilbyde at komme til jeres møder samt møde 
op til uddannelses bazar, efter orientering etc.  Vi vil ikke have kapacitet til at sætte alle bådene i vandet samtidig, 
men prioritere det, der viser sig at være mest interesse for.   

 

Årsmøde 
Som en naturlig forlængelse af symposiet valgte bestyrelsen at gå direkte videre med årsmødet. 
 
Velkomst 
Fleming Friis Larsen, AFS Alumi-Munins ,formand gennem AFS Alumni-Munins 10 års historie, bød velkommen og 
introducerede de forskellige indslag undervejs. 

 
1. Arkivgruppen 

Helle Skjerbæk fremlagde på arkivgruppens vegne det arbejde, gruppen har udført gennem de sidste to år på 
opfordring fra AFS Alumni-Munins bestyrelse. De centrale personer i arkivgruppen har været Inge Birkholm, Aase B. 
Klausen og Helle Skjerbæk. Det har været et stort og tidkrævende arbejde at gennemgå alle dokumenter fra AFS 
Danmarks 55 års historie. Gruppen har holdt 32 møder i AFS huset i løbet af de to år. 
Man har gennemgået alt materiale – minus driftsmateriale.  
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Som de selv skriver i rapporten, var det en rejse ud i et 'ukendt' land. Fra at være et AFS Alumni-Munin arkiv til et AFS 
Interkultur arkiv. Et hårdt arbejde ikke blot fysisk men også fordi de stod på bar bund, hvordan skulle materialerne 
organiseres? 
De har måttet gennemsøge masser af materialer for at finde frem til de, der måtte være relevante for arkivet. 
Undervejs har de måttet forholde sig til utrolig mange problemstillinger. Desværre ikke megen tid til at færdes på 
'Memory Lane'. 
Til brug for arbejdet havde gruppen udarbejdet og uddelte: 

• En indholdsfortegnelse/registrant.  
• Et billedarkiv – bilag til registrant for AFS Arkiv pkt. H1 
• Rapport fra AFS Munins arkivgruppe 2010-12 

Registranten giver et særdeles fint overblik over de registrerede materialer, som nu er samlet i det aflåste rum på 1. 
sal i AFS huset. Man må ikke hjemtage materialet, men kan skimme/læse materialet, mens man er i AFS huset. 
Den meget detaljerede syv siders rapport om gruppens arbejde rummer bl. a. også en henvisning til andre AFSA 
medlemmer, som har givet en hånd i forskellige sammenhænge. Som ét eksempel af mange har Marie Thøstesen 
gennemgået 30 mapper om gæstelærerprogrammet. De 30 mapper er 'kogt ned' til tre!! 
 
Udover de trykte dokumenter rummer billedarkivet samt oversigt over video og lydbåndsmateriale, som fx Kennedys 
tale til AFS'ere i sommeren 1962. Gruppen understregede det væsentlige i fortsat at have udgivelser m.m. i 
papirudgaver, den hurtige udvikling inden for teknologien taget betragtning. Der ligger materiale i programmer, som 
ikke kan afvikles på nutidens PC'er eller videoafspillere. Måske en idé i at forsøge at finde midler til at overspille disse 
lydbånd og videobånd til digitalt format? 
 
Gruppen appellerer til AFSI om, at arbejdet videreføres og vedligeholdes. Det er muligt , nogle programpunkter skal 
udvides eller ændres! Men frem for alt, er det vigtigt at 'bevare historien'.  
AFSIs formand Amalie Ferdinand bekræftede, at AFSI vil tage hånd om det videre arbejde, når den nye 
generalsekretær er kommet godt i gang efter 1. december, 2012. AFSAs bestyrelse har udpeget Niels Brun Hansen 
som arkivansvarlig for AFSA,   

 
Arkivudvalget benyttede lejligheden til at efterlyse et par numre af AFSÆT… 
AFS i Danmark har udgivet medlemsblade under skiftende navne. Et af dem var AFSÆT, som udkom i 1970erne. 
Numrene 19/71 og 22 /72 mangler i arkivet. Hvis man ligger inde med et af disse numre, vil Arkivudvalget gerne høre 
fra dig. Kontakt Helle Skjerbæk på helles@it.dk eller på tlf. 3969 7051. 

 

En stor tak til Aase, Inge og Helle og de øvrige medlemmer, der har været engageret i arbejdet, for deres 
store og værdifulde indsats!!  
 

2. Nyt fra AFS Interkultur v/ Amalie Ferdinand 
Amalie gav tilhørerne et meget fyldigt og interessant indblik i de mange aktiviteter AFS Interkultur er engageret i, samt 
hvad status quo er for foreningen. 
I år er antallet af udvekslinger dalet, det mærkes på økonomien.  USA kan slet ikke tage imod alle, der gerne vil dertil. 
Der havde været 120 ansøgninger til USA, men kun 74 placeringer i år. Et antal, man forventer, vil falde i de 
kommende år. Ofte er der en divergens mellem familien, der tilbyder sig om værtsfamilie, men hvor den skole, som 
stipendiaten skal frekventere ikke har økonomien til at tage imod den pågældende. De sidste fire unge til USA fandt 
man først værtsfamilie/skole til et godt stykke inde i september. 
Det betyder store udfordringer for AFS Interkultur. Udover USA er der stor interesse for at komme til engelsktalende 
lande, men der er problemer med at sende til fx Australien og New Zealand, hvor regeringen fx i sidstnævnte land 
kører sit helt eget program. England er ligeledes 'lukket' land. 
Der arbejdes derfor meget på at gøre de unge interesserede i at komme til andre lande end de engelsktalende.  
 
Den største udfordring er at finde værtsfamilier. Selvfølgelig er der konkurrence med de andre 
udvekslingsorganisationer, men AFSI har dog ikke oplevet fald i ansøgere, men antallet af ansøgninger er stagnerende 
p.t. Hidtil er ansøgerne kommet af sig selv. Det er ikke længere tilfældet. 
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 Strategien fremover vil være mere proaktiv bl.a. også at flytte folks fokus væk fra de engelsk talende lande, AFSI 178 
af sted i dette skoleår 
Økonomien i AFSI kunne se meget bedre ud, idet man forventer et underskud i 2012, men generelt har foreningen en 
sund økonomi, hvor et opbygget overskud fra de foregående år har givet mulighed for at støtte forskellige tiltag i 
fortrinsvis Europa. 
AFSI har således støttet etableringen af AFS kontorer i fx. Bosnien. Man er fokuseret på at støtte igangsættelse af 
arbejdet sammen med EFIL i det tidligere Sydøsteuropa. Hertil kommer støtte til arbejdet på Grønland, hvor 
hjemmestyret bidrager økonomisk, men hvor det også er lykkedes at få mere sammenhæng i arbejdet, idet en 
østriger, hvis løn er sikret gennem et af EUs programmer, opholder sig i Grønland i ½ år med henblik på at koordinere 
arbejdet. 
AFS legatet udløb i 2012, men da man i AFS interkultur fortsat ønsker at bibeholde legatet, har man hensat midler til 
dets fortsatte eksistens. 
AFS International arbejder på at oprette en World Café på Facebook. Et initiativ, som AFS I forventer sig meget af, og 
som man mener også kunne være til gavn for AFSA. 
Medlemstallet er stigende og er i øjeblikket på omkring 4200. Der er i øjeblikket 34 lolkalforeninger.  
Udover DUF Danmark er der nu tilsvarende organisationer på Færøerne og i Grønland. 
AFS Interkultur afholder to årlige uddannelsesarrangementer: lederuddannelse og international uddannelsesbazar. 
Amalie takkede arkivgruppen for deres store og grundige arbejde.  Ligeledes tak til Munin for de 2 årlige stipendier á 
kr. 15.000 (i lighed med AFS I.) 
AFS Interkulturs nye generalsekretær forventes ansat i løbet af efteråret.. Interviews med ansøgere er i fuld gang. 
 

3. Hjemmesidegruppen 
AFS Alumni-Munins bestyrelse har gennem længere tid ønsket sig muligheden af selv at kunne stå for redigeringen af 
det område på AFS Interkulturs hjemmeside, der var afsat til informationer om AFS Alumni-Munins aktiviteter. Da det 
viste sig, at det system, man anvender, kunne give os disse rettigheder på lige fod med lokalforeningerne, nedsatte 
bestyrelsen i foråret en hurtigt arbejdende hjemmesidegruppe, hvis medlemmer tæller Kirsten M. Anttila, Klaus 
Faartoft og Birte Holm Sørensen.  
Gruppen fremlagde resultatet af dets arbejde, som til nu har været at opbygge en struktur, der passede til AFSAs 
formål og med de informationer, der er relevante ikke blot for medlemmer, men for alle andre nuværende og 
kommende personer med tilknytning til AFS. Gruppen har afholdt syv møder til nu og har haft et konstruktivt 
samarbejde med lokalforeningskoordinatoren Erik Nielsen og webmasteren Sven xxxx Præsentationen blev positivt 
modtaget. Der kom flere forslag til forbedringer, som gruppen vil se mere på. Medlemmerne får besked, når 
hjemmesiden bliver åbnet for offentligheden. 
I forbindelse med opbygning af hjemmesiden har gruppen/bestyrelsen introduceret det nye navn: AFS Alumni-Munin. 
Se også referat fra årets generalforsamling. 

 
4. AFS Munins Jubilæumslegat 

Det er 4. gang, Munin uddeler sit jubilæumslegat, der har til formål "at støtte nyere frivillige” 
Legatet gik i år til Maria Brønnum, der har været frivillig i 18+ programmet, og som for 2 år siden blev opfordret til at 
blive koordinator for programmet.  18+ programmet er et godt og stabilt projekt, der er i fremgang.   

 NB. se foto og læs mere i UDBLIK okt. 12.  
Maria reagerede på et opslag på nettet - frivilligjob.dk, hvor AFS Interkultur søgte medlemmer til 18+ udvalget. Hun 
har ikke selv været ude og rejse med AFS Interkultur, men går op i foreningen og særligt 18+ området med liv og sjæl. 
Inden Maria kom til som 18+ udvalgskoordinator havde 18+ udvalget været nødlidende i et par år. Det havde været 
uden en fast koordinator og faste udvalgsmedlemmer, det er derfor tydeligt, at Maria har gjort en stor forskel på 18+ 
området, så der i dag er en kontinuerlig og fast frivillig involvering igen. 
Maria takkede for legatet, som var en stor overraskelse for hende. Hun fortalte kort om sit arbejde i AFS Interkultur og 
sit professionelle arbejde uden for AFS Interkultur regi. 
 

5. Ole Albæk Pedersen – hovedtaler 
Årets hovedtaler var Ole Albæk Petersen, som med stor humor berettede om sit ophold i Virginia, USA i 1969-70. Det 
første hold, der fløj til USA?  Ole fortalte særdeles humoristisk om sine specielle oplevelser i en familie med en russisk 
prins som værtsfar og en særdeles kunstinteresseret værtsmor. Væggene i huset var fyldt med billeder/malerier, som i 
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en kunstsamling. En voksenverden. Men også en verden der satte sig varige spor hos Ole, hvis kunstinteresse blev vakt 
her, idet han i 13 år har været medlem af kunstmuseet Arkens bestyrelse 
En helt speciel familie med en omgangskreds, der talte mange amerikanere fra de øverste lag i det amerikanske 
samfund.  
I skolen gjorde Vietnam krigen og de mange unge, der blev sendt dertil, stort indtryk.  
I tiden efter hjemkomsten var Ole medlem af AFS' bestyrelse og afløste Fleming Friis Larsen som AFS Trustee i New 
York. Også en anderledes, udfordrende og interessant oplevelse. Udover sine oplevelser knyttet til AFS opholdet 
berettede Ole om sit arbejde inden for erhvervslivet, der ligeledes har budt på interessante udfordringer, udover at 
det også har betydet internationale kontakter. 
 
Stor tak til Ole for et spændende bidrag til årsmødet. 
 
 
H.D. /KMA Okt. `12. 

 


