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Uddeling af AFS Alumni Jubilæumslegat 
Efter at have åbnet årsmødet skred den afgående formand Klaus Faartoft til aftens første punkt – 

uddelingen af AFS Alumni Jubilæumslegat. Årets legatmodtager blev Heidi Leen, frivillig i Sydfyn 

Lokalforening. Klaus Faartoft læste indstillingen op og begrundede over for de fremmødte, hvorfor man 

netop mente, at legatmodtageren havde ydet en ekstraordinær og excellent indsats. Her blev hendes gode 

engagement og høje energi, en positiv tilgang og det at tænke nyt i forhold til værtsfamilierekrutteringen 

blandet andet fremhævet. Ligesom det også fremgik, at Heidi Leen endvidere er et meget aktivt medlem af 

formandspanelet, hvor hun går forrest med at løse opgaverne og bidrager med nyt drive i form af sin 

positive indstilling og engagement. 

 

Årets hovedtaler 
Årets hovedtaler, Tove Videbæk, blev præsenteret af Klaus Faartoft, hvorefter Tove Videbæk holdt et flot 

og langt oplæg om hendes udvekslingsår i byen Dearborn, Michigan, som var en forstad til Detroit med 

titlen ” AFS – året der ændrede mit liv”. Her kom hovedtaleren blandt andet ind på de mange oplevelser og 

diskussioner, gode som udfordrende, som hun havde oplevet i løbet af udvekslingsåret 1963-1964 – 

præsident Kennedys død og den efterfølgende store nationale sorg samt raceproblemerne, der var 

fremtrædende i de år. Tove kom også ind på den varme velkomst, som hun var blevet mødt med som 

udvekslingsstudent og busturen i slutningen af året med efterfølgende besøg hos den danske ambassade i 

Washington, D.C. og Det Hvide Hus.   

Udover at fortælle om de oplevelser som hun havde haft i kraft af AFS, fortalte hun også om sit brændende 

engagement for de svage i samfundet, herunder oprettelse af hospices og hendes store arbejde for 

nicaraguanske gadebørn.  Tove sluttede af med den for mange AFS’ere kendte sætning ”Walk together, talk 

together, all ye people on the earth; then and only then shall we have peace”.  

 

Nyt fra AFS Interkultur  
Andreas Mønsted, næstformand for AFS Interkultur, orienterede om status for foreningen, som er i god 

gænge. 


