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Formanden, Janni Frandsen, bød velkommen, efter deltagerne havde spist et glimrende måltid i Cafe G på 
Kejsergade i København. Bestyrelsesmedlem Kirsten M. Anttila satte en præsentationsrunde i gang blandt 
de cirka tyve fremmødte.  
 
Hvordan går det i AFS Interkultur? 
Herefter orienterede formanden AFS Interkultur, Marie Louise Jacobs (MLJ), om nyheder, og i øvrigt 
hvordan verden ser ud fra hendes organisations synsvinkel.  
 
Helårs skoleprogrammet viser i år en mindre nedgang i deltagerantal – 198 i forhold til 215 i fjor. Og det 
synes at være en tendens, som kan skabe lidt usikkerhed, sagde hun. Konkurrencen mellem organisationer 
med lignende programmer er stor, ligesom manglende lyst til især USA-ophold måske også kan medvirke til 
nedgangen i antallet af ansøgere og udsendte. Tilsvarende tal for modtagelse af udvekslingsstudenter er 
også lidt mindre i år, men her hæftede MLJ sig primært ved de ganske store vanskeligheder med at skaffe 
tilstrækkeligt mange værtsfamilier. 
 
MLJ oplyste herefter om AFS Interkullturs overtagelse af driften af Svensk AFS. Det skyldes økonomiske 
vanskeligheder i Sverige gennem flere år, og DK er så af New York-ledelsen blevet opfordret til at overtage 
driften af Sverige, Det er sket. Og det fungerer nu. 
 
Janni Frandsen uddelte herefter årets jubilæumslegat – som i år af bestyrelsen i AFS Alumni er blevet til to 
legater.  
 
Det ene gik til Slagelse lokal forening, som fire lokale ildsjæle stiftede i marts i år: Christina Baltzer, Anders 
Rye Gribsvad, Mette Schmidt Holck og Jan Lillely Holck. De 4 er energiske frivillige, som allerede har ydet et 
stort og nyttigt stykke arbejde for AFS. Bl.a. rekrutteret fire værtsfamilier til dette års sommerankomst. 
 
Det andet legat gik til Thorleif Ravnbak, som er en af de bærende kræfter i Roskilde lokalforening. Han har 
været med til at sikre, at denne forening i dag er stabil med god aktivitet på både værts- og sendesiden. 
Derudover har Thorleif og hans familie været værtsfamilie to gange, lige som begge Thorleifs drenge har 
været på udveksling med AFS. 
Thorleif var til stede ved årsmødet og takkede for legatet med flotte ord om AFSs betydning som 
verdensomspændende netværk. 
 
To medlemmer af bestyrelsen ønskede i år ved generalforsamlingen efter årsmødet ikke at modtage 
genvalg, den ene Anne Gade Nielsen. Kirsten M. Anttila takkede for det store arbejde, som Anne Gade har 
ydet de seneste år, og så var der en flaske vin til Anne. Formanden, Janni Frandsen, ønskede i år heller ikke 
genvalg, så hun blev også takket for sit energiske arbejde i bestyrelsen de sidste fire år. Janni er i sandhed 
AFS’er for livet, som Kirsten M. Anttila sagde til Janni, mens vingaven blev overrakt. 
 
Hovedtaleren på årsmødet var Carsten Buhl …  
… AFS’er i Venezuela i 1985-86. Carsten fortalte levende om landet og dets meget store politiske og 
menneskelige vanskeligheder. Han sagde bl.a., at Venezuela i realiteten har og har haft adskillige gode 
muligheder for at tjene store penge på turisme i kraft af sine strande, spændende små øer og skisports 
muligheder. Men har i stedet gennem mange år kun satset på indtægter fra sin olieindustri. Og det gik godt 
i en årrække, indtil verdensprisen faldt markant.  
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Siden har økonomien lidt voldsomt – og hermed befolkningen i kraft af mangel på politisk styring af 
nationaløkonomien. Den hyper store inflation giver både økonomiske og rent praktiske problemer for 
landets befolkning – pengesedlerne udveksles mellem folk i store stakke, hvor værdien ikke opgøres ved 
tælling med ved at veje stakkene af pengesedler. 
Venezuela er også narkosmuglingens paradis, mens militæret sidder tungt på styringen af landet under den 
nuværende præsident – Hugo Chavez’ efterfølger. Militæret sidder samtidig på madforsyningen og 
uddannelserne i landet, sagde Carsten. Og det forklarer i sig selv mange af de alvorlige problemer, som 
store dele af befolkningen slås med. 
 
Hans levende fortælling, sammen med mange billeder på lærredet, indeholdt beskrivelser af hans familie 
fra hans år der ude. Hvor indlevelse i den omfattende korruption sammen med risikoen for bandeoverfald 
og lignende voldsomme sider af livet i Venezuela blev levende for Carstens tilhører på årsmødet.  
 
Alle problemer til trods havde udvekslingsåret med AFS givet Carsten oplevelser for livet. Han var i løbet af 
året blevet udviklet til at kunne sætte perspektiv på problemerne i andre lande, fjernt fra Danmark. Lige 
som han havde fået venner for livet både i familien der ude og en række andre mennesker. 
 
Også Carsten gik hjem med en flaske vin som bestyrelsens tak for et spændende og levende foredrag. 
 
  
 


