
 AFS som en ledetråd     
 
Af Munin årsmøde deltager Jytte Laden Nielsen, Vendsyssel, WP 71(USA)  
 
Alt det bedste ved AFS på en enkelt eftermiddag i oktober 2013. Tænk at det lader sig 
(gen)opleve efter mere end 30 år!!  
 
Umiddelbart før disse linjer skrives, har jeg delvist set mindehøjtideligheden for Mandela 
og på nethinden flagrer billederne af syriske flygtninge i snestorm. Tænk at bo i lette telte i 
snestorm. Verdens fortrædeligheder kommer og går, - AFS og dets ånd består.  
 
Sådan føler jeg på vej hjem efter at have deltaget i mit første årsmøde og generalforsamling 
i Munin, fremover AFS Alumni DK.  AFS og Munin som organisationer har været ude af mit 
virkefelt i 30 år, selv om det er oplevelsen fra dengang, der f.eks. i dag får mig til hjælpe en 
peruansk analfabet med at begå sig i Danmark.   
 
Guitaristen Hans Dahl figurerer som årets foredragsholder. Sorry Hans, men jeg kendte ikke 
dit navn på forhånd. Du slår tonen an ved at fortælle om usikkerheden der midt i en 
fremmed familie og vanskeligheden ved at være fremmed på skolen. Allerede dengang var 
du en habil guitarist, lader du forstå, så guitaren bliver din redningsplanke og vel også årsag 
til at der går relativt længe, inden du skifter familie.  
Ja, tænker jeg. Det var lige sådan det var. Følelsen ramte med overraskende stor 
genkendelse. En stund var jeg tilbage i 1971.  
 
Du driver din fortælling videre med et nummer på guitaren af en vis snøvlende herre, som 
du jammede med i Greenwich Village i 1963, hr. Dylan.  Beatles oplevede du også det år, 
ganske vist på TV, men oplevelsen efterlader et udsletteligt indtryk.   
 
Kære Hans, dit foredrag kommer hele vejen rundt: Følelsen som udvekslingsstudent, dine 
inspirationskilder i musikken, dit job og senest dit tredje alder arbejde: At du nu - sammen 
med din kone – står i spidsen for et netværk af kunstnere, der optræder gratis for på 
hospice. Sådan en fortælling varmer.   
 
Hæder til aktive kvinder 
 
AFS Alumni DK uddeler årligt en hædersbevisning. Den gik til to kvinder i det vestjyske som 
har genoplivet en lokalkomite med et aktivitetsniveau, der tager luften af en. Aldrig i min 
AFS tid har jeg hørt om en lokalkomite, der stort set har et fællesarrangement en gang om 
måneden. Men det er tilfældet i Lokalforening Herning-Ikast.    
 
Britta Brandt modtog prisen som den ene halvdel af det aktive formandskab. Selv har hun r 
aldrig været udvekslingsstudent, men oplevede kulturforskelle, da hun som yngre 
mellemleder blev sendt Ungarn af en midtjysk tekstilfabrik.  
Hendes personlige oplevelser og besværligheder i mødet med en anden kultur og hvordan 
de overvindes, fik jeg som et ekstra krydderi, fordi vi fulgtes hjemad i toget til Jylland.  



Karriere-mentorer 
 
Den formelle del af årsmødet – generalforsamlingen – vendte et par gode ideer:  
Jeg synes ideen om karriere-mentorer er eminent: Tidligere AFSere som stiller deres viden 
til rådighed inden for hvert sit felt for yngre AFSere.  
 
Dernæst: Hvordan får vi flere tidligere AFSere som medlemmer af AFS Alumni DK?  
Dels for at skabe økonomi til fortsat hvert år at kunne sende to ubemidlede unge på 
udvekslingsophold, dels for selv at få gode oplevelser sådan som jeg har fået ved at deltage 
i årsmødet.  
 
Jeg tror, at flere medlemmer kræver lokale aktiviteter i de største byområder ud over 
hovedstadsområdet:  Århus, Odense, Trekantområdet og Aalborg. Det kan eksempelvis 
udspringe af en konkrete opgave som at skabe et netværk af karrierer-mentorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
 


