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Kære Munin medlem 
 
På Generalforsamlingen 7. oktober bød formanden Fleming Friis Larsen  
velkommen og aflagde beretning om det seneste foreningsår 
 
Et kort referat af generalforsamlingen kunne umiddelbart efter læses i Udblik. I dag 
vedlægges det fulde referat. 
 
Næste generalforsamling finder sted lørdag den 6. oktober 2012,hvor foreningen 
har eksisteret i 10 år. 
 
 
 
Dagsordenens pkt. 3 hed: Forelæggelse af principper for det fremtidige arbejde, herunder oplæg til drøftelse 
af Munins fremtid.  
 
Birte Holm Sørensen ledte dette punkt på dagsordenen.  Birte trak linjerne op i relation til  bestyrelsens beretning: AFS 
Munin har 10 års jubilæum i 2012, medlemstallet er faldende, og det er derfor et spørgsmål om der er penge til 
legater fremover!!  
Hvad er i det hele taget formålet med en alumne forening? Er det blot en hyggeklub for pensionister eller er der et 
mere overordnet formål?   
 
Vi blev mindet om AFS' oprindelige formål: Fred i verden. Hvordan er det relevant i vores tid? Kan vi i AFS Munin på 
nogen måde bidrage med noget? Er det muligt at genvække idealismen? Ånden fra de første år? 
 
Hvis ikke der kommer en ny generation af medlemmer dør foreningen ud i løbet af de næste 10 år. Spørgsmålet er nu, 
hvor relevant AFS Munin i sin nuværende form er for den nyere generation af AFS’ere  5 – 10 – 15 år efter hjemkom-
sten? Er det relevant at være AFS Munin medlem som vært, eller som deltager i 18+, 30+ og andre programmer? 
 
Birte henviste til en illustration, som Klaus Faartoft havde udarbejdet. En illustration, der i store træk tegner et billede 
af de forskellige aldersgruppers livssituation fra hjemvendt til pensioneret AFS'er.  Hvornår i ens liv er der tid og 
overskud til at være udadrettet, til at deltage i konkrete opgaver - også i AFS Munin regi? 
 
Et kig på deltagerlisten til generalforsamlingen illustrerede fint medlemsprofilen, 
at det var 50'er – 60' er og 70'er årgangene, samt værtsfamilier fra de tilsvaren-
de perioder, der var repræsenteret, hvorimod kun AFSIs formand, Bjarke Rix 
Rasmussen '02 og Birgitta 'My' Anttila '93 tegnede de yngre årgange. Netop de 
årgange, hvor der er få eller ingen medlemmer i AFS Munin.  
 
Debatten blev god, livlig og satte AFS opholdet og dets betydning for de forskel-
lige årgange i perspektiv. Mange stipendiater – specielt de første mange årgange 
– tilbragte deres AFS år i USA. De seneste mange år er udvekslingen langt mere 
international. Herudover udbyder AFSI adskillige andre programmer.  
De unge fremhævede, at den taknemmelighed og loyalitet de ældste årgange 
måtte føle over for AFS - dengang organisationen stort set var den eneste udbyder af organiserede udvekslingsophold 
- ikke er til stede hos de yngre årgange. I dag kan de unge vælge mellem flere udbydere, når de har besluttet sig for et 
års udlandsophold. For de ældre årgange er  et medlemskab i AFS Munin derfor  'Pay back time'.  Men alle 
aldersgrupper har også stillet spørgsmålet: " What's in it for me?". 
 
Mulighederne for at komme i kontakt med jævnaldrende på andre kontinenter og lande er ligeledes langt større i dag 
end tidligere. Desuden er Danmark mere multikulturelt nu end for 40 – 50 år siden. Flere oplever, at unge AFS'ere i 
dag er aktive i andre multikulturelle sammenhænge.  
 
Der viste sig også en skillelinje mellem de AFS'ere, der er i sin tid sejlede til USA og de, der fløj.  Dette faktum havde 
for flere haft betydning for deres frivillige engagement i AFS efter hjemkomsten. Der var  generelt et større 
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sammenhold mellem danske deltagere fra samme hold, der sejlede end mellem de, der fløj.  Og nu hvor en AFS årgang 
spredes i mange forskellige lande er følelsen af samhørighed med en bestemt årgang ikke rigtigt til stede.  
 
Budskabet var klart:  

• Der skal gøres meget for at holde på de nuværende medlemmer  
• Der skal gøres noget for at tiltrække den nye generation af medlemmer som vil holde foreningen levende 
• AFS Munin skal fortsætte, men samtidig favne bredere i sine aktiviteter. 

 
Der var flere bud: Munin bør være mere samfundsorienteret. Vi skal gøre mere for at 'markedsføre' Munin. Vi skal 
være 'mere fremme i skoene’.  Alle taler interkulturelt. Skal – kan vi gøre noget andet? Kan AFS Munin hjælpe 
udlændinge der opholder sig i Danmark i kortere eller længere perioder? Skal der afholdes møder med oplæg 
kombineret med det, vi kan? Skal hver aktivitet dække over alle aldersgrupper? Eller er det problematisk for ikke at 
sige umuligt at rumme forskellige generationer?   
 
Flere pointerede, at det, vi er nu, skal være rammen, andre at vi måske 'har sejret os ihjel'? 
Ligeledes blev det fremført, at AFS Munin burde have en særlig rolle i forhold til AFSI. At AFS kontoret kører det 
daglige arbejde, kommercielt og professionelt; men at AFS Munin kunne tilføre AFSI noget andet; det vi har at byde på 
er det enorme netværk, som hjemvendte AFS'ere udgør. 
 
Mange oplevede, at workshoppene ved AFS Danmarks 50 års jubilæum havde været en succes. Det blev anbefalet at 
tage en tilsvarende aktivitet op til AFS Munins 10 års jubilæum i 2012. 
 
Udvekslingsprogrammerne 18+ og30+ (30 – 75 år) blev nævnt. Kunne Munin medlemmer have en interesse i også at 
få indblik i de oplevelser, tidligere deltagere har fået via disse programmer? 
 
AFSI er en 'ung' forening med mere end 3000 medlemmer. Tilskud fra Tipsmidler bliver udelukkende givet i forhold til 
det antal medlemmer, der er under 30 år. Alle hjemvendte AFS'ere kunne få en henvendelse om deltagelse i AFS 
Munin mod et beskedent årskontingent, dvs. mulighed for dobbelt medlemskab. AFSI ville ikke miste medlemmer af 
denne grund. 
 
Netværks ideen blev luftet adskillige gange, og det eksisterende AFS netværk blev af de yngre deltagere fremhævet 
som noget helt unikt, som kunne give positive kontakter på tværs af generationerne, professionelt som personligt. 
Ligeledes blev det understreget, at de unge i dag allerede i gymnasietiden lærer at ’netværke’, og at de tidligt bliver 
gjort bevidste om den betydning, et netværk måtte have for dem fremover.   
Der blev givet flere eksempler på at AFS Munin deltagere har kunnet udnytte AFS netværket konstruktivt i forskellige 
sammenhænge. 
Det blev fremført, at kontingentet ikke betragtes som et problem, men at det indhold, der er i de aktiviteter, som 

igangsættes i AFS Munin regi skal have høj kvalitet og relevans. 
 
Fleming konkluderede: 

1. Bestyrelsen har fået mandat til at arbejde videre med Alumni – 
netværksideen. 

2. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre 
på ovenstående ideer og med den udfordring, der ligger i at få gruppen af 40 – 54-
årige gjort bekendt med Munin med henblik på at blive medlemmer. Derudover 
sætte fokus på, hvordan man kan involvere de 20-39-årige, så de oplever, at et AFS 
Munin medlemskab kan bibringe dem noget værdifuldt både professionelt og 
personligt i kraft af de aktiviteter AFS Munin afholder samt det netværk Munin kan 
tilbyde. 

 
Birgitta 'My' Anttila'93 og Niels Mikkelsen '67 stillede sig til rådighed for en sådan fremtids/arbejdsgruppe. 
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USA anno 1960 – i 27 ord 

Af Leif Wonsild, Rochester, NY, USA ’60  Oprindeligt bragt i Lyngby/Gentofte lokalforenings blad LYGT’EN , juni 1996 
 

• AFS 
• Attic 
• City dump 
• Six packs 
• Chores 
• Family Living 
• Driver’s ed 
• New York Regent Exams 
• Clock Radio 

• Wearing my ring around your 
neck 

• Rock ‘n’ Roll 
• White dress coat 
• Army Surplus 
• “Have gone will travel” 
• Kingston Trio 
• The Apartment 
• Space race 
• Eisenhower & Kennedy 

• IBM 1400 computers 
• Martin Luther King 
• Cuba 
• U2 
• De Gaulle 
• “I can hear it now”-records 
• Hamburgers 
• Indian reservations 
• Speed limits 

 
 
 
Munins jubilæumslegat blev tildelt Stefan Plohman, formand for Århus lokalforening,  

 
Munins formand Fleming Friis Larsen motiverede legattildelingen, der ifølge 
fundatsen skal tildeles "nyere frivillige som yder en ekstraordinær og excellent 
indsats for AFS". 
 
Stefan er dygtig til at organisere og har 190 medlemmer i lokalforeningen og den 
værter 17 udvekslingsstuderende i år. 
 
Stefan kom ind i arbejdet i 2009 efter hans datter var i Indien med AFS. Han er et 
kreativt menneske og en igangsætter. Stefan ser vigtigheden i at uddelegere og få 
nye frivillige ind i arbejdet. Han deler erfaringer ud med rund hånd på årets 
uddannelsesbazar og har været god i supportsager og haft poster som pr-ansvarlig, 
sendeansvarlig og næstformand før han overtog formandsposten. 
Han har humor og er let at samarbejde med i alle henseender. 
Det er derfor en glæde at overrække legatet til dig som i år uddeles for tredje gang. 
 
 
 
 

Den arabiske verden og Vesten   
Hovedtaleren på Årsmødet var Christian Oldenburg ’61. Han fortalte om  Den arabiske 
verden og Vesten. Først præsenteredes, hvad islam er for at rette en række 

misforståelser i den danske debat. Dernæst gav Christian en række eksempler fra fortid 

og nutid på, hvorfor mange arabere anser Vesten for dobbeltmoralsk og utroværdig. I 

modsætning til os andre, har de uddannede arabere et stort kendskab til både deres 

egen og vores historie. 

AFSere mødes … 
 
 
 
 
 
 
 
       Venlig hilsen  Bestyrelsen for Munin  
 

Anne Mengel Jensen 
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