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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 april 2019 

 

MEDLEMS-NYHEDSBREV MAJ 2019 

 

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea 

 

Så er der igen nyt til medlemmerne fra Venskabsforeningen: 

 

1. MAJ: 
Sædvanen tro er Venskabsforeningen igen med 1. maj på arbejderklassens internationale kampdag. 

Du kan besøge foreningens bod hos Rød 1. maj i Fælledparken i København. Boden vil være åben 

kl. 13.00-17.00. Som medlem er du også velkommen til at give et nap med til pasning af boden. 

Bestyrelsen håber at møde mange medlemmer i Fælledparken den dag. Du ønskes en god 1. maj. 

 

 
Venskabsforeningens bod hos Rød 1. maj i Fælledparken 

 – som sædvanligt ventes den at blive godt besøgt. 

 

KOREA BULLETIN MAJ 2019: 
På grund af tekniske vanskeligheder hos vores ny trykkeri Dagbladet Arbejderen er trykningen af 

Korea Bulletin blevet forsinket. Vi har i al hast måttet finde et andet trykkeri som en nødløsning, 

hvorved bladet først var færdig her til morgen den 29. april 2019. Korea Bulletin maj 2019 er 

derefter pakket og afleveret til PostNord samme formiddag og er således på vej til dig. Desværre er 

bulletin således på grund af PostNord’s langsomme udbringning sikkert ikke i din postkasse inden 

1. maj, som det ellers har været vores ambition. Det beklager vi. 

     Vi vedhæfter derfor Korea Bulletin maj 2019 i elektronisk udgave sammen med dette 

nyhedsbrev. På samme måde vedhæfter vi også referat fra foreningens generalforsamling 2018.  
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NORDKOREAINDSAMLINGEN – SLUTSPURT I MAJ-JUNI 2019: 
 

 
Humanitær bistand til landbrugskooperativet og børnehaven i Unha-ri 

 

Venskabsforeningens humanitære indsamling NORDKOREAINDSAMLINGEN har i år en 

tidligere deadline for årets donation til Korea end før. Årsagen hertil er, at 

Venskabsforeningen allerede i juli i år sender en 7-medlemmer stor Venskabsdelegation på 

besøg 12 dage i Korea. Traditionen tro medbringer vores delegation indsamlede penge fra 

NORDKOREAINDSAMLINGEN til indkøb af de aftalte humanitære donationer til 

foreningens venskabslandsby Unha-ri i Sydpyonganprovinsen i DDF Korea.  

     Efter ønske fra den lokale befolkning vil donationerne komme til at bestå af fødevarer, 

legetøj og undervisningsudstyr til børnehaven og til landbrugskooperativet kunstgødning, 

dæk, dieselolie til traktorer og bærbare pc’er til undervisning i nye grønne 

dyrkningsmetoder. 

     Indsamlingen har som mål at nå 4000 Euro eller ca. 30.000 kr. inden udgang af juni 

2019. Men vi er i dag kun halvvejs. 

     Derfor skal der her i slutspurten lyde en opfordring til alle medlemmer og venner af 

Koreas folk om at yde et bidrag til befolkningen i landsbyen Unha-ri i Nordkorea, der 

fortsat lider under de massive USA-ledede vestlige sanktioner og handelsblokade mod 

landet. Alle bidrag er meget velkomne – stort som småt. 

     Alle indsamlede beløb går ubeskåret til befolkningen i Unha-ri i Korea. Brug dette 

netbank kontonummer eller bed os om at få tilsendt et girokort til indsamlingen. 
 

NORDKOREAINDSAMLINGEN –  
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45 

 

BESØG FRA KOREA 
I dagene 1.- 3. juli kommer en delegation på 3 personer fra Korea-Denmark Friendship Society og 

Kulturkomiteen i Korea på besøg hos Venskabsforeningen i Danmark. Bestyrelsen er ved at 

tilrettelægge de koreanske gæsters besøg, der også skal indeholde en mulighed for, at du som 

medlem kan møde dem. Der vil snarest blive udsendt et nyt medlemsbrev med nærmere information 

om det koreanske besøg. 

     Den koreanske delegation kommer til København fra Helsinki i Finland, hvor de vil deltage i et 

europæisk solidaritetsmøde for Koreas folk. Venskabsforeningens formand Anders Kristensen 

deltager også i dette solidaritetsmøde. 

 

 

Kammeratlig hilsen 

 

Bestyrelsen 


