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VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80 

E-mail: dk-korea@inform.dk Hjemmeside: dk-korea.dk 

 

København, ultimo juni 2017 

 

NYHEDSBREV TIL MEDLEMMERNE 

 
Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Vi sender dig lidt 

nyheder om foreningens arbejde. 

 

STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN 

 
Fra den seneste humanitære donation til Unha-ri kooperativ farm i 2015. 

 

Venskabsforeningen sender i august en gruppe på 8 medlemmer – en såkaldt venskabsdelegation - til DDF 

Korea for at deltage i flere internationale begivenheder omkring befrielsesdagen. Under rejsen skal 

delegationen også besøge foreningens venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. Det er planlagt at donere 

humanitær bistand for 5000 € i form af kunstgødning, traktordæk, dieselolie, ris udplantnings-overdækning, 

lap tops, legetøj m.v. til henholdsvis byen kooperativfarm og børnehaven. 

 

Slutspurt 

Donationen ydes fra Venskabsforeningens NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45. 

Indsamlingen har indtil nu nået 4000 € og mangler således ca. 1000 € i at nå i mål inden august måned. Vi 

opfordrer alle medlemmer til at yde et bidrag her i slutspurten, så vi når målet i løbet af juli. Alle beløb – 

stort som småt – er velkomne og vil gøre gavn for befolkningen Unha-ri, der ligesom resten af DDF Korea 

er ramt af USA’s og Vestens handelsblokade. Alle indkomne beløb går som bekendt ubeskåret til 

befolkningen i Unha-ri 
 

BENYT NETBANK – DANSKE BANK - REG. NR. 1551 – KONTO 00 05 25 22 45 

ELLER FÅ TILSENDT ET GIROKORT. 
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TRAVLT FORÅR I VENSKABSFORENINGEN 
 

Venskabsforeningen har haft et travlt forår. Forårsaget at den massive og fordrejede mediehetz imod DDF 

Korea har formanden deltaget i flere radioudsendelser i DR og Radio 24syv, ligesom vi også er med i en 

planlagt sommerudsendelse i DR2. 

Igen og igen søges DDF Korea og det ledelse dæmoniseret og udråbt til en trussel for verdensfreden. Som 

om DDF Korea er det eneste land i verden med missiler og a-våben, der truer sine ”fredelige” naboer samt 

pønser på at ramme USA. Ingen massemedier fokuserer på, at USA er militært tilstede i på koreansk jord 

med de mest avancerede moderne våben inklusive masseødelæggelsesvåben helt i strid med 

våbenhvileaftalen fra 1953. 
 

Vi havde et meget velbesøgt åbent medlemsmøde den 4. april, hvor Koreakenderen Geir Helgesen gav et 

spædende og inspirerende oplæg om situation i Korea helt ude af tråd med massemedierne fremstillinger. 

Der var stor spørge- og debatlyst. 
 

Venskabsforeningen havde ligeledes en meget velbesøgt bod på Rød 1. maj i Fælledparken i København 

arrangeret af Kommunistisk Parti. I alle 5 timer var der sort af mennesker ved foreningens bod, af 

mennesker der købte materialer, modtog vort nye Korea Bulletin og stillede mange spørgsmål – også 

kritiske – om Korea og Venskabsforeningen. Ikke alle var lige venlige, men langt de fleste viste stor 

interesse for at høre om DDF Korea og udtrykte støtte til foreningens arbejde. Samtidig havde vi igen i år et 

rekordsalg. 
 

Den 8. april var 5 medlemmer af Venskabsforeningen på besøg på DDF Koreas ambassade i Stockholm, 

hvor vi deltog i et Nordisk venskabstræf i anledning af præsident Kim Il Sungs fødselsdag. En god og 

udbytterig dag i selskab med medlemmer af andre Korea-venskabsforeninger i Norden og 

ambassadepersonalet. 
 

Foreningen har også deltaget i et møde hos DKP den 8. juni, hvor redaktør Johnny Mortensen og formand 

Anders Kristensen præsenterede foreningens Korea Bulletin og bladets 48 år lange historie. Mødet kom i 

stand i forbindelse med partiet DKP’s møderække med præsentation af en række af venstrefløjens mindre 

medier.  
 

Endelig har Venskabsforeningen været repræsenteret af bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen på 3 store 

Koreakonferencer, solidaritetsmøder og en Korea-demonstration i Paris 23.-24. juni. Konferencerne var 

arrangeret af den franske venskabsforening l’Association d’amité franco-coréenne i anledning af 

CILRECO’s 40-årsdag og fandt bl.a. sted på Sobonne Universitetet. CILRECO står på dansk for Den 

Internationale Forbindelseskomite for Genforening og Fred i Korea. Hennings rapport fra Paris bringes i 

næste nummer af Korea Bulletin. Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har i 40 år været repræsenteret 

i CILRECO’s bestyrelse. 

 

 
Fra mødet i Paris med udveksling af erfaringer mellem Korea-venskabsforeninger fra flere lande. Foto: 

Henning Jakobsen. 
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KOMMENDE AKTIVITETER 

 

 
Fra en tidligere Roskilde Minifestival 

 

På grund af at flere bestyrelsesmedlemmer deltager i venskabsdelegations-rejsen til Korea i august bliver det 

desværre ikke muligt for foreningen at være med på årets K-Festival 19.-20. august. Til gengæld er vi med 

på året Roskilde Minifestival den 2. september kl. 11.00-18.00. Der kommer senere mere information om 

denne festival. 

 

 

MEDLEMSMØDE 

 

Næste åbne medlemsmøde bliver lørdag den 30. september 2017 kl. 13.00 i Nordvest Bogcafe; 

frederikssundsvej 64, København NV. Her vil medlemmer af Venskabsforeningens delegation, der besøger 

Korea i august, fortælle om rejseindtryk og vise kortfilm fra rejsen. Der vil senere komme et medlemsbrev 

om dette møde. 

 

KÅRE BLUITGEN’S BOG 

 
 

Venskabsforeningen har stadig nogle eksemplarer af forfatteren Kåre Bluitgen’s omfattende og grundige 

værk om hans rejseindtryk efter en måneds ophold i DDF Korea i september-oktober 2015: Jeg vil gerne 

klippes ligesom Kim Jong Un. Udover rejseoplevelser giver bogen også grundigt indsigt i Koreas historie og 

kultur. Bogen er anmeldt i Korea Bulletin maj 2017. Bogen udkom oktober 2016 og har 748 sider. 

Venskabsforeningen sælger bogen for 150 kr. til medlemmer (ca. halv pris) og 200 kr. til ikke-medlemmer 

plus porto. 
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KOREA BULLETIN 

 

Næste nummer af Korea Bulletin udkommer ikke i august som det ellers er sædvane, men derimod i 

september/oktober. På den måde kan Venskabsforeningens delegations rejseindtryk fra august nå at komme 

med i bulletin. 

 

 

MEDLEMSKONTINGENT 

 

Så er det igen tid til at betale kontingent for andet halvår 2017 for dit medlemskab af Venskabsforeningen 

Danmark-DDF Korea, som udgør 150 kr. Hvis du da ikke allerede har betalt for hele 2017. 

 

Medlemskontingent kan betales på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. 

 

 

Det var alt for nu. Du ønskes fortsat god sommer. 

 

 

 

Kammeratlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 


