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Bestyrelsens beretning 2013-14 
 

Stipendier:  ingen ordinært tildelt i år – men der blev tildelt et ekstraordinært stipendium efter 
ansøgningsfristens udløb for en ansøger, der skulle til USA. 
Reflekterende, tankevækkende rejsebreve fra de to stipendiatmodtagere fra ophold i Kina og Spanien 
2013/14. Helga Dahlgaard har været tovholder på kontakten med stipendiaterne, hvilket har resulteret i en   
værdifuld korrespondance med de to stipendiater. Rejsebrevene er tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Aktiviteter:     
Der er blevet lagt kræfter i at organisere forskellige aktiviteter. For alles vedkommende har det betydet, at 
deltagerne har fået fælles oplevelser, samtidig med at der har været tid og rum til pleje den sociale del. 

• Folkemøde på Bornholm – succes – (6 personer deltog, heraf tre bestyrelsesmedlemmer) 
overnatning hos Birger og Karin Ann Nissen 

• Asylmøde i Odense med samarbejdspartnere fra flere organisationer var arrangeret, men er blevet 
udsat til den 31. januar, 2015 (Hans Gammeltoft-Hansen, Michala Bendixen og Merna Alhozy er 
oplægsholdere). Birte Holm Sørensen har som ankerperson sammen med Niels Mikkelsen og 
Birgitta Anttila deltaget i møderne med de andre organisationer.  

• Vellykket arrangement med 19 deltagere til middag i restaurant Nybo og overværede Cirkusrevyen 
den 28. august. 

• Centennial of American Field Service, 7. – 9. November. 
Fleming Friis Larsen/ Klaus Faartoft og Kirsten M. Anttila er involveret i – i et samarbejde med vores 
søsterorganisation i Frankrig, Cercle des amis AFS  – om at få et særskilt AFS Alumni program op at stå på 
Returnee dagen den 7. november med henblik på, at AFS Alumni organisationer på tværs af landene, får 
mulighed for gensidigt at inspirere hinanden. Et forarbejde som kræver en del tid med udveksling af ideer 
og synspunkter ikke blot med franskmændene men også med kolleger i andre lande.  
For de danske deltagere booker bestyrelsen plads til en brunch lørdag morgen den 8. november på Café 
Louise.  15 danske deltagere er nu tilmeldt jubilæumsarrangementet, heraf fem fra bestyrelsen.  
 
Samarbejde med AFS Interkultur 

Udover samarbejde med AFS Interkulturs formand, Amalie Ferdinand, som er fast medlem af bestyrelsen, 
har Birte Holm Sørensen, Klaus Faartoft og Kirsten M. Anttila, deltaget i konstruktive møder med den 
forrige og den nuværende generalsekretær, Ulrik Wehner, samt den nye lokalforeningskonsulent Carsten 
Overby om, hvordan et samarbejde kunne udmøntes mellem de to foreninger. 
Opfølgningen på vedligeholdelse af Arkivet har været på dagsordenen på disse møder, men noget konkret 
er ikke sat i værk. 
 

Lokalforeningerne 

Som et konkret resultat af møderne med AFS Interkultur har Klaus Faartoft deltaget i lokalforeningsmøder i 
Guldborgsund og København Nords generalforsamlinger med indlæg og som dirigent på 
generalforsamlingen. 
Desuden har Kirsten M. Anttila og Klaus Faartoft hjulpet med at opspore evt. tidligere stipendiater fra 
jubilerende lokalforeninger, som fx Silkeborg lokalforenings 30 års jubilæum i juni 2014. Der blev ligeledes 
fremstillet en serie Go-Card kort med udsagn fra AFS’ere med forskellig tilknytning til AFS om 
organisationens betydning for dem, som information til udenforstående ved selve jubilæet om det 
verdensomspændende netværk, som AFS udgør.  
 
AFS Alumni DK har deltaget med repræsentanter i UddannelsesBazaren i Ringe i november 2013. 
Klaus Faartoft planlægger et oplæg om lokalforeningsarbejde og/eller om hvordan man planlægger et 
orienteringsmøde i en lokalforening sammen med Carsten Overby på UddannelsesBazaren i november 
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2014. Vi oplever, at det har stor betydning i det daglige, at bestyrelsesmedlemmerne har mødt de 
forskellige ’aktører’ i AFSI. Når der er ’ansigt’ på et AFS Alumni medlem, så er det lettere at kontakte 
vedkommende!! 
 

Returneedatabasen 

Den oversigt over danske stipendiater fra perioden 1950-1991, som Kirsten M. Anttila udarbejdede i 
2009/10, og som senere blev overført til en egentlig database af Klaus Faartoft, har vist sig nyttig af flere 
grunde. Udover at hjælpe lokalforeningerne, får Klaus Faartoft og Kirsten M. Anttila med jævne mellemrum 
henvendelser fra tidligere stipendiater i ind- og udland og fra AFS kontorer, om vi kan være behjælpelige 
med at finde AFS’ere (fra busturen, fra det område, hvor man gik i skole m.m.) via vores database, specielt i 
forbindelse med jubilæer/reunions. Det tager tid, men er også en fin oplevelse, når det lykkes at finde en 
’efterlyst’ person. Her kommer de sociale medier os også til hjælp. 
 

Kommunikation 

Nyhedsbreve har der ikke været nogle af i årets løb. Der har været løbende opdatering på hjemmesiden, og 
nu sidst Facebook siden, hvor der medio september er 75 deltagere. Vi vil opfordre alle medlemmer, der nu 
er på AFS Alumnis facebookside, til at invitere andre AFS’ere til at blive medlemmer. 
AFS Interkultur har meddelt, at UDBLIK er ophørt med at udkomme. Vi har fået stillet i udsigt, at vi kan 
sende informationer om AFS Alumni via AFS Interkulturs nyhedsbrev AFS Nyt, men det fælles forum, som 
UDBLIK udgjorde, findes nu ikke mere. 
 

Medlemmer 

Flere medlemmer er nået op i årene og er af forskellige årsager faldet fra som medlemmer. Aktiviteterne er 
væsentlige og dermed interessen for fortsat at være medlem betydningsfuldt for, at vi også fremover kan 
støtte unge menneskers mulighed for at komme på et udvekslingsophold via vores bidrag til de årlige 
stipendier. Denne støtte er blevet endnu mere aktuel, efter at det offentliges 10.000 kr. tilskud til et sådant 
udlandsophold er ophørt fra 2014.  
 
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde ikke kun i den forløbne 
beretningsperiode, men også for de forløbne 12 år som formand for AFS Alumni foreningen. Jeg vil deltage 
aktivt og følge arbejdet på tæt hold. 
 
 
Fleming Friis Larsen 
Oktober 2014 


