
Kære AFS jubilar   
Runde fødselsdage, studenterjubilæer, og hvorfor ikke et AFS jubilæum?   

Vi indbyder returnees, som har jubilæum i 2016, og andre med tilknytning til AFS, og 
som er interesserede i at deltage, til et brunch-arrangement på restaurant: 

Cassiopeia, v. Planetariet, Gl. Kongevej 10 i København 

Vi har fået et fint tilbud på en brunch buffet til 300,- kr. inkl. velkomstdrink, juice m.m. et 
glas vin/øl samt kaffe/te.   

Vil du deltage (uanset årgang), så tilmeld dig ved at klikke på nedenstående 
tilmeldingslink senest 30. september. Vi vil godt bede om, at du betaler ved samme 
lejlighed. Anvisninger herpå fremgår af tilmeldingsskemaet.   

V ores lister er desværre ret ufuldstændige, så hvis du kender nogle returnees fra din 
egen eller andre årgange, værtsfamilier eller andre, som måske kan sætte et ’6er 

årstal i forhold til deres AFS oplevelse, så tøv ikke med at videresende denne invitation 
til dem.     

I perioden 1949 - 1990 brugte AFS hjemkomståret som årgangsbetegnelse. Fra 1990 og 
frem har det været sendeåret. For værtsfamilier og andre med tilknytning til AFS gælder 
startåret. Er du i tvivl, om du tilhører det ene eller det andet år, er du alligevel 
velkommen.    

For jer der bor uden for hovedstadsområdet og gerne vil overnatte, tilbyder vi 
overnatning hos nogle af medlemmerne af AFS Alumni DK i Københavns-området.    

Tre AFS jubilarer har givet tilsagn om at holde korte festtaler: Paul Verner Skærved ’56 - 
60 års jubilar,  Garbi Schmidt ’86 – 30 års jubilar, og Louise Groth Michelsen ’91 – 25 års 
jubilar. Men alle er velkomne til at sige er par ord  
  
Vi glæder os til at mødes med rigtig mange lørdag den 29. oktober. 

AFS hilsen Jubilæumsgruppen på vegne af AFS Alumni DK 

Klik her  Tilmelding 

Paul Verner Skærved, 
USA 1955/56. 
Cand. theol., studielektor 
ved Skårup Statsseminarium 
1968 – 2006. I 16 år 
medlem, heraf 12 år som 
formand for Folkekirkens 
Mellemkirkelige Råd. 
Tidligere censor ved 
Danmarks universiteter, EF-
kandidat i 1984. 
 

Garbi Schmidt, 
Belgien 1985/86. 
Professor i kultur- og 
sprogmødestudier på 
Institut for Kultur og 
Identitet, Roskilde 
Universitet., forfatter og 
debattør. 

 
 

 

Louise Groth-Michelsen: 
Indonesien 91/92. 
Stærkt engageret i AFS’ 
lokalforeningsarbejde, 
arbejde med demokrati og 
menneskerettigheder bl.a. 
ved at stå i spidsen for 
opbygningen af Folkemødet 
gennem de første fire år. 
Fortsat engageret i AFS som 
hhv. kontakt- og 
værtsfamilie. 
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