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AFS alumni reunion, 5-6. dec 2015, Strassbourg 

Cercle des amis AFS samlede 140 personer til reunion i Strassbourg, Frankrig, hvor der netop i den weekend 

var julemarkedet St. Nicolas. De foregående år har møderne fundet sted i Paris, Lille, Marseilles, og Nantes. 

Næste år i december går turen til Nice. Deltagerne kom fra alle 

regioner i Frankrig. Jeg havde taget imod invitationen til at 

deltage sammen med min kone. 

Lørdagen startede med en bustur til det spændende museum 

Mémorial de l’Alsace-Moselle Schirmeck syd for Strassbourg, 

hvor Alsace’s omtumlede historie blev præsenteret i et meget 

stort, nyere museum. 

Efterfølgende var der 

vinsmagning og frokost 

med Alsace retter i en 

typisk Alsace 

restaurant. Ved ankomsten tilbage til 

Strassbourg vin chaud (varm vin med bl. a. 

appelsin i) på et af torvene, og middag 

årgangvis på flere af byens restauranter.  

Om søndagen orienterede formanden for 

Cercle des amis AFS, Maximilien Marxer på 

et 2-timers møde om, hvad der sker i foreningen – herunder samarbejdet med os. 

Den årlige check fra foreningen til den franske partner til brug til stipendier blev 

overrakt, og ildsjæle i foreningen hædret. Det inkluderede også turistchefen Philippe 

Choukroun, som er AFSer, og som var den centrale figur omkring opsætningen 

af mindestenen for Richard Hall – den først faldne amerikanske 

ambulancefører i 1. verdenskrig. Vi besøgte ikke hans grav, da den ligger 150 

km fra Strassbourg. 

Lokalforeningen i Alsace og de 5 

udvekslingsstudenter, der havde et 

par måneder på bagen, blev 

præsenteret. Heriblandt Karoline 

Hommel Hansen, som kommer fra 

lokalforeningen København Nord. De 

tilstedeværende blev præsenteret 

årgangsvis. 

Herefter var der byvandring i et par 

timer og weekenden afsluttedes med en fin Alsace frokost i byen gamle toldbygning L’Ancienne Douane. 

Der var rig lejlighed til at tale med de øvrige deltagere, da de for de flestes vedkommende havde været i 

USA. Jeg fik et par efterlysninger med tilbage til Danmark fra deltagere, som havde mistet kontakten med 

danske AFSere helt tilbage i 1950erne! 
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