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Efter generalforsamlingen var der årsmøde. Formand Klaus Faartoft bød velkommen, og præsenterede en  

taler uden for det fastlagte program. Hun sagde: 

我非常感谢你们给了我这个机会！ 

因为你们的帮助，在我的生活里有很多不能忘记的经历。它们都给了我留下很深的影响！ 

我会努⼒了解中国，我第⼆个家！ 

 
Det var Rikke Tolstrup, som vi tildelte et rejsestipendie i 2013. Hendes spændende rejsebreve findes her 

http://www.afsalumni.dk under nyhedsbreve (20. maj 2014) 

 

Rikke var også så venlig at oversætte sit indlæg: 

Tusinde tak for den chance i har givet mig! 

På grund af jeres hjælp, er der så mange oplevelser i mit liv, som jeg ikke kan glemme. De har alle 

efterladt mig et dybt indtryk! 

Jeg vil arbejde hårdt for at forstå Kina, mit andet hjem. 

 

Nyt fra AFS Interkultur ved formand Amalie Fernand 
Amalie Ferdinand, formand for AFS Interkultur, orienterede om status for foreningen, som er i god gænge. 

Man satser på at udvide 18+ programmerne og markedsføre dem under navnet Sentio. 

 

 

AFS Munins Jubilæumslegat 
Den 7. uddeling AFS Munins Jubilæumslegat til en AFS-frivillig, der har ydet en særlig indsats, gik til Puk 

Lundgaard Sørensen, formand i Kolding Lokalforening. 

Fondsbestyrelsen motiverer 2015-uddelingen således: Puk sad i 2011 og ledte på nettet for at finde noget, 

som hun kunne interessere sig for i fritiden! Hun fandt AFS, og fandt det interkulturelle element 

tiltrækkende, henvendte sig til AFS sekretariatet, der kanaliserede hende videre til Anne Mengel, Kolding 

Lokalforening og fik at vide, at der faktisk var en ledig plads i bestyrelsen. Efterfølgende fandt Puk ud af, at 

det er der stort set altid!  

Modtageren har udvist stor interesse for en af AFS Interkulturs vigtige indsatser – Interkulturel Læring. Hun 

deltog - som en ud af to lokalforeningsfrivillige - i Qualified Trainers Workshop i 2013, og har siden 2014 

været en del af foreningens Interkulturelle læringsgruppe. 

 

Hovedtaler Lars Bredo Rahbek: It’s all about AFS 
Lars gav en meget personlig og levende fortælling om sit år i Japan i 1979-80. Han fortalte også om, 

hvordan han på sin første skoledag kom på den forkerte bus hjemad og først var hjemme kl. 23. Lars sagde 

undervejs i sit indlæg: AFS stopper aldrig, at oplevelsen var familien og de mennesker, han mødte, samt at 

AFS er baseret på oprigtighed og kærlighed. 

 
 


