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Overblik 

Dette er AFS Alumni DKs skriftlige beretning til Generalforsamlingen d. 11. oktober 2018.  

Den vil blive suppleret med en mundtlig beretning på selve Generalforsamlingen.  

Beretningen indeholder følgende:  

 

• Årets resultater jvf. formålsparagraffen*) 

• Årets aktiviteter 

• Kommunikation til medlemmer og andre 

• Medlemstal 

• Foreningens sociale kapital 

• Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningsår 

 

Bestyrelsen har holdt 4 møder i foreningsåret og der er blevet arbejdet i følgende udvalg: aftenmøde-, 

stipendie-, arkiv-, samt årgangsjubilæumsudvalg. Webmaster arbejder alene og har ikke noget udvalg 

(endnu).  

 

Efter Andreas Mønsteds fratræden som næstformand i AFS Interkultur, er næstformand Marie Louise 

Jacobs, indtrådt som medlem af AFS Alumni DKs bestyrelse. Kommunikation med generalsekretær Ulrik 

Wehner er foregået via tlf., mail og et enkelt møde.  

 

 

Resultater i forhold til formålsparagraf 
Stipendier 

Vi har i regnskabsåret uddelt stipendier til henholdsvis Victoria Chapmann (fra Grønland) og Sofie 

Maagaard Christensen som hhv. er rejst til USA og Costa Rica. Vi har også modtaget rejsebreve fra de to 

stipendiemodtagere i året før: Anna-Sofie Vilbur Jensen, som var i Portugal, og Lukas Spaabæk Jensen 

som var i Chile.  

 

Samarbejde med og støtte til AFS Interkultur - AFS Interkulturs 60-års jubilæum - Videoklip 

2017 var jubilæumsår for Dansk AFS – AFS Interkultur. 60 år blev den aktive organisation. Og det skulle 

fejres på forskellige måde. Et af projekterne opstod som en ide hos AFS Interkultur: Kan vi lave en 

række videoer med tidligere AFS’ere – unge som ældre? I AFS Alumni sagde vi JA, det kan vi. Og det 

gjorde vi. Projektet blev forsinket og kom til at tage længere tid, end nogen havde forestillet sig. Men 

det lykkedes. Vi i Alumni kom til at stå for de lidt ældre, eller erfarne, AFS’ere. Og det er blevet til i alt 

16 små klip, hvor den enkelte fortæller om sin oplevelse og dens betydning for det år, hvor personen 

var sendt afsted med Dansk AFS/AFS Interkultur. 

 

Nogle få blev vist på hjemmesiden. Mens alle, lidt senere her i 2018, blev lagt ud på YouTube, hvor vi 

alle kan gå ind og se de små oplevelseshistorier, når der er tid og lyst til det. Og vi har informeret vores 

ca. 140 medlemmer og godt 200 følgere på Facebook om muligheden for at gå på YouTube og se 

videoerne. Og det er blevet gjort. De 16 selvstændige klip er i gennemsnit blevet set 63 gange! Altså for 
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perioden 28. maj til 30. aug. er der i alt blevet klikket på en AFS-video 1011 gange. Det må siges at være 

meget godt. Og må derfor give en vis spredning af AFS-ideen via deltagernes fortælling om, hvad AFS-

opholdet har betydet for den enkeltes liv. 

Alle videoerne kan ses her 

  

Montren  

På 1. sal i AFS-Huset, har der igennem jubilæumsåret, været en montre udstillet med historiske 

elementer fra foreningens 60 år.  

 

AFS Interkulturs jubilæumsarrangement november 2017 

AFS Interkultur fejrede sit 60-års jubilæum den 5. november i Silkeborg. Et par hundrede deltagere, 

herunder også AFS Alumni medlemmer, deltog i et festligt arrangement med middag, underholdning og 

dans. Et tilbageblik fra tidligere udvekslingsophold blev illustreret af et par af de videoklip, bl.a. med 

Leif Davidsen og Henrik Lerche, som AFS Alumni DK har stået for. Ved samme lejlighed fik Lars 

Brinkmann, formand for AFS Silkeborg lokalforening, overrakt Alumni DKs Jubilæumslegat 2017.  

 

AFS Viborg lokalforening april 2018 

På opfordring holdt Kirsten M. Anttila et oplæg med titlen: ”Med AFS i bagagen gennem 60 år” på AFS 

Viborg lokalforenings generalforsamling.   

 

AFS Interkultur Generalforsamling april 2018 

På AFS Interkulturs generalforsamling i april præsenterede Janni Frandsen og Kirsten M. Anttila vores 

forenings formål, aktiviteter, samt opfordrede til at sprede information om 2018 årgangsjubilæet.  

Det er altid givtigt at deltage i AFS Interkulturs Generalforsamling, både i forhold til at repræsentere 

AFS Alumni DK, men også at for at få en god dialog med lokalforeninger og samarbejdspartner på 

sekretariatet.  

 

Efterlysninger 

I flere tilfælde har AFS Interkultur kontaktet os for hjælp til at opspore tidl. udvekslingsstudenter eller 

værtsfamilier. Dejligt når sådanne reunions lykkes.  

 

 

 

Årets aktiviteter 
Årgangsjubilæet 2017  

Var et brunch-arrangement afholdt på Nationalmuseet den 28. oktober. Lokale, mad og betjening var i 

top. En sprudlende forsamling, med fine og tankevækkende festtalere. Omtale og billeder kan læses og 

ses her.  

 

Aftenmøder 

Årets aktiviteter i 2018, aftenmøderne, blev indledt i januar måned med et besøg i Trafiktårnet på 

Vesterbro i København. Her huses BaneDanmarks styring af både fjerntog for den østlige del af landet 

og styringen af S-togstrafikken i København. Ligesom Vejdirektoratet har sit trafikcenter for statsvejene, 

http://www.afsalumni.dk/afs-60-aar-i-danmark-videoer/
http://www.afsalumni.dk/argangsjubilaeum-2017-2/
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altså primært motorvejene i hele landet. En flok AFS’ere på omkring 30 personer fandt i vinterens 

mørke frem til tårnet. Blev sikkerhedstjekket og lukket ind til to spændende seancer. Den ene med en 

erfaren rundviser i togdrift på etagen, hvor der var udsyn til en række medarbejdere med hver sit 

overvågningspanel styrede S-tog. Den anden var med Jacob Langebæk Hegner – AFS’er i New Zealand i 

1993-94 – på etagen med Vejdirektoratets trafikcenter. Jakob er operationel koordinator i 

Vejdirektoratet, og han fortalte både om sit arbejde og om sine oplevelser på NZ. Samlet blev vi alle 

klogere på togforsinkelser – og hvordan de afhjælpes, og på udbygning og vedligeholdelse af vore 

motorveje. 

 

I februar tog en flok af ca. samme størrelse til DR Byen, hvor bestyrelsesformand, Michael Christiansen, 

AFS’er i USA i 1962-63, fortalte levende og dybgående om DRs situation i det mediemarked, der på 

daværende tidspunkt stod foran politiske forhandlinger om et nyt medieforlig. Aftenen indeholdt også 

en rundvisning i dele af DR Byen, bl.a. i Koncerthuset med besøg på musikernes scene og i 

Nyhedsrummet, hvor redaktionerne til TV AVISEN, Radioavisen og DR.DK m.fl. programmer arbejder 

sammen i et stort fælles atrium. 

 

På TV var der netop blevet sendt en dramatisering af Jakob Ejersbos roman Liberty. Det var derfor 

oplagt at invitere Bjørn Førde (AFS’er i USA 1966-67) til at holde foredrag om u-landshjælp og 

Danmarks forhold til Afrika. Bjørn er bl.a. tidl. Generalsekretær i Mellemfolkelig Samvirke og selv 

udsendt i Afrika som chef for FN i Botswana. Og det skete så ved et aftenmøde i AFS-huset i april. Det 

blev en god, oplysende aften om Myter og Realiteter i udviklingsarbejdet. Hvor Bjørns store viden og 

indsigt blev udgangspunkt for en livlig diskussion efter foredraget. 

 

Vi blev i udlandet ved aftenmødet i maj. En gruppe af os mødte op i Davids Samling og fik en meget 

spændende rundvisning af kunsthistoriker Sannie Joy – som dog ikke har været AFS’er. Udstyret med 

hver vort forstørrelsesglas, for at kunne se detaljer på miniaturebilleder og miniaturemalerier fra 

Orienten, fortalte Sannie os om Menneskefiguren i Islamisk kunst. Her hvor folk, fyrster og hellige 

mænd er afbilledet – endda også Mohammed, lærte vi.     

 

Torsdag d. 30. august mødtes 15 glade deltagere på Peter Lieps i Dyrehaven til en rigtig god middag 

inden vi – med fire yderligere deltagere gik over vejen til Cirkusrevyen.  

Det var en rigtig fin forestilling med rigtig mange gode numre selv om vi ikke fik set Ulf Pilgård – og selv 

om meget af den regn, der ikke faldt i sommer, kom ned den dag!  

 

 

Det internationale 

Har ikke været prioriteret dette år.  Dog har vi har fortsat kontakt med bestyrelsesmedlemmer i Cercle 

des Amis, AFS France, som har sendt os deres fine bog om AFS Alumni arbejdet i Frankrig gennem en 

årrække. Vi har ligeledes jævnlig kontakt med koordinatoren for AFS Alumni US.  
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Kommunikation til medlemmer og andre  
• Vi har sendt Nyhedsbreve ud i foreningsåret, typisk invitation til aftenmøder, videoklip og 

årgangsjubilæer. De samme indhold slås også op på vores hjemmeside samt i vores Facebook 

gruppe. Sidstnævnte har i dag 219 medlemmer.  

• Hjemmesiden bliver løbende ajourført og udgør den faste grund, hvortil vi henviser fra Facebook og 

nyhedsmails.  

• Vi har et tilmeldingssystem udviklet af Webmaster til aftenmøder, årgangsjubilæer m.m.– et 

system, som gør arbejdet med at holde styr på tilmeldinger, udskrive navneskilte, meget lettere.  

 

 

Økonomi og medlemstal pr. 30. juni 2018  
• Det økonomiske resultat er på 36.744,64 kr.  

• Vi er nu 150 medlemmer, eller rettere 165, idet 15 af disse reelt har to personer som medlemmer. 

Vi har modtaget 12 indmeldelser, mens 7 har udmeldt sig.  Der mangler dog fortsat, trods flere 

rykkere, kontingent fra nogle, men ikke fra mange. Og endelig har vi i forbindelse med aftenmøder 

m.m. givet et års medlemskab til 5 talere. 

• Der er nu mulighed for at betale sit kontingent med MobilePay. Det må gøre indbetalingen 

nemmere – og forhåbentlig mindske antallet af manglende kroner i vores kasse. 

• Mobile Pay betales til nr. 24906 

 

 

Foreningens sociale kapital 
I årets løb har godt 120 personer deltaget i aftenmøder m.m., og 61 i årgangsjubilæet. Hertil kommer 

bidragyderne til de 16 videoklip, samt fine talere og oplægsholdere ved diverse arrangementer. Tak for den 

fine opbakning til aktiviteterne. 

 

 

Det vil AFS Alumni DK i det kommende foreningsår:  
Årgangsjubilæum 2018 den 27. oktober  

Jubilæet afholdes på Restaurant Kastrup Strandpark. Forberedelserne har været i fuld gang siden januar, 

hvor et udvalg med seks særdeles aktive medlemmer har brugt: tlf., Krak, Facebook, Google, LinkedIn etc. 

for at kunne opspore, kommunikere med og invitere så mange af de godt 360 AFS’ere, der repræsenterer 

de fire ældste jubilarårgange: 1958 – 68 –78 og 88. Udvalget er ligeledes engageret i de mange andre 

gøremål, der hører med til at stå for et sådant arrangement. Invitationer til de tre yngste jubilarårgange 

rundsendes nu via AFS Interkultur. 

 

Aftenmøder 

Vi vil fortsætte med aftenmøder. Ideer til emner, oplægsholdere er altid velkomne. 

 

Stipendier 

Uddeling af de årlige stipendier forsætter. 
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Lokalforeninger 

Deltagelse i relevante arrangementer, hvis det kan give lokalforeninger værdi.  

 

Aftenmøder i hovedlandet 

I foråret 2018 fremsendte vi en forespørgsel til AFS Alumni DKs medlemmer og jubilarer i hovedlandet om 

interesse for at afholde aftenmøder svarende til dem, vi til nu har afholdt i hovedstadsområdet. Der er 

kommet flere positive tilbagemeldinger, som der nu arbejdes videre på med Anne Malena Gilston som 

tovholder. 

 

Takket være engagementet hos medlemmerne i diverse udvalg er det muligt at iværksætte de mange 

aktiviteter. Men vi kan fortsat bruge flere hænder, hvorfor vi på et senere tidspunkt vil rundsende lidt mere 

information om hvilke arbejdsopgaver, der ligger i de forskellige udvalg. 

 

 

Tak 
Endelig en stor tak til resten af bestyrelsen for opbakning, det gode arbejde og stærke engagement i året, 

som er gået. Dernæst skal der også lyde en tak til de medlemmer, som lægger en ekstraordinær indsats i 

foreningens udvalg fx aftenmøde- og jubilæumsudvalget samt af vores webmaster.  

 

Også en tak til AFS Interkultur for samarbejdet, tak til returnees, tidligere værter og andre, fordi I som 

medlemmer fortsat støtter op om foreningens arbejde. Uden jer, ingen AFS Alumni DK! 

 

 

 

 

Formand Janni Frandsen 

 
 

 

 

___________________ 

*) AFS Alumni DKs formål (vedtægter §2) 

’Foreningens formål er at støtte foreningen "AFS Interkultur", at udvikle og afholde aktiviteter, der fremmer 

større forståelse for forskellige kulturer at forstærke bevidstheden om det fællesmenneskelige og at 

fastholde medlemmerne i et fællesskab omkring AFS oplevelsen.’ 

 


