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VENSKABSFORENINGEN 

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

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

 

København N., den 12. september 2017 

Til Venskabsforeningens medlemmer: 
 

Gode kammerat! 
 

Så er der igen nyt fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea: 
 
 

Medlemsmøde:                    

MEDLEMSMØDE 

 
Venskabsforeningens delegation besøger her en bondefamilie og donerer bistand til 

landbrugskooperativet i Unha-ri 

 

DEN STORE KOREAREJSE 
 

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER 2017 KL. 14:00 
NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV. 

 

8 medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea besøgte i august i år 

Korea. 
På medlemsmødet vil medlemmer af rejsegruppen fortælle om deres rejseindtryk og 

vise film og billeder fra rejsen.  
 

Mødet er et åbent medlemsmøde, så alle interesserede er velkomne. 

Kaffe/te, vand, øl og vin kan købes til rimelige priser.  

 

 

Generalforsamling: 
Venskabsforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag den 25. november 2017 kl. 14.00 i 

Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. Der udsendes indkaldelse med dagsorden til 

alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen via e-mail eller papirbrev. Notér det allerede nu.  

 

- Vend - 
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Korea-rejse 2018 
Bestyrelsen er i samarbejde med Kulturkomiteen i Pyongyang i øjeblikket ved at forberede at sende en 

venskabsdelegation til Korea i omkring uge 36 og 37 i 2018. Det er planen, at vi skal deltage i de officielle 

arrangementer i anledning af 70-årsdagen for grundlæggelsen af Den Demokratiske Folkerepublik Korea 

den 9. september. Men der vil også blive afsat tid venskabsdelegationens eget besøgsprogram, der søges 

sammensat efter ønsker fra deltagerne. Kontakt allerede nu formanden, hvis du er interesseret i at deltage i 

denne rejse. Det kan du gøre helt uforpligtende i første omgang. Prisen for rejsen kendes endnu ikke, men 

det forventes, at den kommer til at ligge på samme niveau som den netop gennemførte rejse – altså ca. 

11.000 kr. plus fly København-Beijing. Du kan kontakte formand Anders Kristensen på hans mobil nr. 23 69 

07 80 eller mail adressen dk-korea@inform.dk for at få nærmere oplysninger om disse rejser. 
 

Støt Nordkoreaindsamlingen - giro 5 25 22 45: 
Der er stadig brug for humanitær hjælp til DDF Korea. Til trods for økonomisk fremgang lider befolkningen  

under USA’s handelsblokade og straffepolitik og FN’s stadig strammere sanktioner imod landet samt 

skiftende perioder med ekstreme vejrforhold. Derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte 

Venskabsforeningens indsamling - Nordkoreaindsamlingen, således at vi igen i september 2018 kan 

medbringe humanitær bistand til en værdi af 5000 € til vores venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. 

I år har Koreaindsamlingen også doneret humanitær bistand til Unha-ri i form af kunstgødning, dieselolie, 

traktordæk, bærbare PC’ere, plastdække til risudplantning til byen landbrugskooperativ og legetøj og mad til 

den lille bys børnehave. Ligeledes medbragte delegationen 11 videnskabelige bøger om sanktionsramt 

teknologisk viden til brug på universiteter i DDF Korea.  

Da 5000 € (ca. 38.000 kr.) er et stort beløb at skrabe sammen for Venskabsforeningen medlemmer, så 

begynder vi allerede nu at samle ind for at nå dette mål. Du opfordres til fortsat at støtte 

Nordkoreaindsamlingen ved at give et bidrag – stort eller lille på giro 5 25 22 45. Du kan benytte netbank-

overførsel: Danske Bank - reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45.             

Bestyrelsen benytter samtidig lejligheden til særligt at takke de medlemmer, der trofast og regelmæssigt har 

skænket både store og små bidrag til indsamlingen. Flere medlemmer sender et fast månedligt beløb til 

indsamlingen. Det er vi rigtigt glade for.  
 

Verdensjulemarked 2017: 
Husk Venskabsforeningen vil igen i år være at finde på Verdensjulemarked med et salgsbord søndag den 3. 

december 2017 kl. 13.00-18.00 i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby.  
 

50-års jubilæum 
Venskabsforeningen Dannark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea fylder rundt til næste år. Foreningen 

blev stiftet 10. oktober 1968, og vi har således den glæde at kunne fejre 50-års jubilæum i oktober 2018. Det 

bliver forhåbentlig en stor dag. Vi har reserveret lørdag den 6. oktober 2018 til jubilæet, men vi har slet 

ikke alle detaljerne på plads endnu. Du bør allerede nu notere datoen i din kalender. 
 

Korea Bulletin: 
Næste nummer af Korea Bulletin udkommer i år i begyndelsen af oktober. 
 

Kontingent: 
I vores medlemsbrev i juni 2017 opfordrede vi medlemmerne til at betale kontingent for andet halvår 2017. 

Det har langt de fleste gjort, men vi mangler endnu enkelte og enkelte er i restance. Til dem sender vi et 

girokort, hvor eventuel restance vil fremgå. Kontingent for enkeltmedlemmer udgør som sædvanlig 150 kr. 

halvårligt, men hvis du hellere vil betale for et år af gangen, må du meget gerne gøre det. Skriv da venligst 

hvilken periode du betaler for, og om du eventuelt yder ekstra støttebidrag.    

Ved brug af netbank er kontoen: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. 
 

Det var alt for nu. Du ønskes et godt efterår. 

 

Kammeratlig hilsen  

 

Bestyrelsen 

mailto:dk-korea@inform.dk

