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Vänskapsföreningarna i Skandinavien är inne 
i en mycket spännande utveckling med nya 
initiativ, ny profi l och ny hemsida:

www.curiousexplorer.se

Samtliga generalförsamlingar i de nationella 
föreningarna har klart uttryckt att vänskapsfö-
reningar behövs.

Det gläder mig att medlemmarna så otvety-
digt stöder att vi gått våra egna vägar utan 
bindningar. Det ger styrelserna en mängd 
utmaningar men också direkt infl ytande över 
alla beslut.  

Vi gläder oss åt att utveckla vänskapsför-
eningskonceptet, där det fi nns plats för indi-
viduella initiativ där det är högt i tak, men där 
vi också kan säkerställa mesta möjliga för kon-
tingenten genom att erbjuda spännande res-
mål, hemliga arrangemang och upplevelser till 
rimliga priser.   

Jag ser fram emot ett aktivt kunskapsutbyte 
och resesparring på vår hemsida – dela med 
dig av dina upplevelser eller ställ frågor till 
andra medlemmar i våra medlemsforum. 

Vi utmanas att hitta nya möjligheter och det 
kräver nytänkande. Alla måste vara motivera-
de – inte minst medlemmarna – att vi kommer 
i mål och blir en föreningsmässig framgång. 

Det gläder mig att vi vågar tänka nytt, att vi har 
brutit med vanetänkandet och nu tar ansvar 
för att våra aktiviteter och initiativ ger plats för 
aktiva vänskapsföreningar med stor passion 
för Australien, USA, Kanada och Nya Zeeland.

Slutligen gläder det mig att så många med-
lemmar stöder oss med fortsatt medlemskap 
– vi har kommit för att stanna.

Frans Erve
Ordförande för WA

Att glädja sig

Canadisk-Amerikansk vänskapsförening för Danmark.
Australisk-Nya Zeeländsk vänskapsförening för Danmark.
Canadisk-Amerikansk vänskapsförening för Sverige.
Australisk-Nya Zeeländsk vänskapsförening för Sverige.
Canadisk Amerikansk Australisk Nya Zeeländsk vänskapsförening för Norge. 

WA är:

Frans Erve



4 The Friendship Societies

Australisk aboriginkonst 

och kultur - på Grönland

bassaden i Köpenhamn samt regeringarna i 
Australiens nordliga territorium i Västaustra-
lien. De inviterade oss och betalade en stor 
del av en tvåveckorsresa i Nord, Mellan- och 
Västaustralien under rubriken Indigenous 
Arts and Crafts Collectors Mission. 

På denna fantastiska resa besökte vi en 
stor mängd konstcentra, verkstäder och 
byar. Med små fl ygplan fl ög vi från Dar-
win till The Tiwi Islands, som ligger norr 
om Darwin. Därefter gick färden vidare till 
Arnhem Land (som är aboriginernas eget 
territorium – ungefär lika stort som Frank-
rike), Maningrida, Nhulunbuy Yirrkala och 
Oenpelli – viktiga och förhållandevis stora 
byar. Jag hade varit där tidigare, arbetat 
med min man, universitetsfolk från Darwin 
och de lokala, aborigin-«rangers» med un-
dersökningar och utrotning av skadedjur 
som myrarter som förts in.

Vi besökte också Alice Springs, där vi 
var med vid öppnandet av den stora De-
sert Mob Market och vi besökte också en 
mängd gallerier och konstcentra/verkstä-
der. Därifrån gick färden vidare till Kim-
berley Turkey Creek, Warmun Art Centre, 
Fitzroy Crossing och Balgo.

Identiska redskap

Överallt på den långa resan medförde jag 
karta, bilder, böcker, CD: er och andra sa-

I april 2005 befann vi oss på 
smältpunkten i Darwin med 
38°C tropisk värme och en 
extremt hög luftfuktighet. Vår 
konstutställning på Samsø 
under påsken inspirerade oss 
att vända blicken mot norr, 
en annan «top end», nämli-
gen Grönland. Vi kontaktade 
Knud Rasmussen - museet 
i Ilulissat och erbjöd dem och 
andra museer på Grönland 
en vandringsutställning med 
australisk aboriginkonst och 
australiskt hantverk.

Responsen blev positiv. Sju museer på 
Grönland svarade genast och tillsammans 
utarbetade vi en vandringsplan och bör-
jade fundera på att förlägga semestern i 
den kalla nord så att vi kunde träffa folk på 
Grönland och se några av museerna. 

Invitation till Australien

När vi återvände från Grönland i augusti, 
fi ck jag en inbjudan från den australiska am-
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ker från Grönland. Nästan överallt köpte 
jag några konstföremål och berättade att 
konstverken skulle upp i snön. Kenn Reid, 
en av konstnärerna från Larrakia (Darwin), 
framställde en harpun särskilt för utstäl-
lningen. Han gjorde den i två delar, så att 
vi kunde ha med den på fl ygplanet. Fång-
stmetoderna efter säl och dugong (sjöko) 
och havssköldpadda liknar varandra. Har-
punen tillverkade han i milkwood (lätt trä 
som fl yter), harpunspetsarna var av metall 
och djurben eller fi skben.

Självstyret, den Kungliga Grönländska 
Fonden och den Australiske ambassaden 

i Köpenhamn stödde projektet, och Royal 
Arctic Line sponsrade frakten och påföl-
jande vår – med första skepp som kunde 
segla genom isen – skickade vi utställnin-
gen med skepp från Aalborg.  

Likheter

Även om Grönland och Australien är ytter-
poler på världskartan, har deras ursprungs-
befolkningar någonting gemensamt:

Stora öar – små befolkningar
Bägge «öar» är jättestora landområden, 
som är glest befolkade. Klimatförhållan-
dena är extrema och en stor del av året 

Info

www.australskaboriginalkunst.dk

www.australskkunst.dk 

http://person.au.dk/mogens.
gissel.nielsen@biology
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är många egna avskurna från omvärlden 
bortsett från fl yghelikopter. 

Liv under extrema förhållanden
Ursprungsbefolkningen har levt och överlevt 
under mycket extrema förhållanden – i värma, 
kyla, torka och med svårt tillgänglig föda.

Kolonimakternas fasta grepp
Problem med kolonimakterna i Australien 
och på Grönland, inte förrän de senaste 
30-40 åren har deras grepp släppt.

Konst som livsstil och livsväg
Livsstil, natur, djur och mytologi uttrycks i 
deras konst. I dag står deras konsthantverk 
högt i kurs och är eftertraktat och för mån-
ga utgör detta arbete en viktig inkomstkäl-
la - och en möjlighet att odla, bevara och 
förmedla deras identitet och kultur. Det var 
tanken med utställningen.

Stort intresse

Vandringsutställningen avslutades i mars 
2008 i Kulturhuset Katuaq, det grönländ-
ska kulturfl aggskeppet i Nuuk. Jag anlände 
strax före vernissagen, samma vecka som 
den australiska regeringen gav sin offi ciella 
ursäkt till Australiens ursprungsbefolkning, 
och Grönland var först med en lyckönskan. 
Grönländarnas intresse för utställningen 
har varit överväldigande. Publiken, barn 
som vuxna, ägnade lång tid åt att studera 
föremålen och videofi lmerna. Skolklasser 
har tagit tillfället i akt att ordna temaunder-
visning om Australien. En festlig vernissage 
– en vacker talarstol – av sälskinn och nar-
valtand. Australiska viner och kängurukött. 
Föredrag, artiklar i Grönlandsposten, inlägg 
i radio och TV-sändningar. Senare blir det 
antagligen en fi lm. Utbyte av kulturer och 
synpunkter – jämförelser av konst och kul-
tur. Och många diskussioner – också om 
vilken väg man tar från Grönland till Austra-
lien?! Jag hoppas att några av de deltagan-
de konstnärerna från Australien och några 
grönländska konstnärer, som så önskar, får 
möjlighet att besöka varandra och arbeta 
tillsammans. Flera har uttryckt önskemål 
om detta. Det har varit ett mycket stort ar-
bete med att göra utställningen, men ett an-
norlunda och spännande projekt. 

Av Dorthe Birkemose, administrator på Environ-
mental Studies ved Århus Universitet.

Foto: Dorthe Birkemose og Mogens Gissel.
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Det dundrar våldsamt och takt-
fast från avgasrören. Det är 
varmt, djävulskt varmt, men så 
ska det vara i mellanvästern i 
början av augusti. Dessutom har 
vi värmen från en glödhet Har-
ley Davidson–järn under rumpan 
och mellan benen.

20-30 norrmän och –kvinnor sitter grensle 
över tunga motorcyklar på väg mot Kalifor-
niens kuster sommaren 2007. Har de fallit 
för den gamle uppmaningen från 1849, när 
guldfebern stod på topp: «Go West, young 
man?». – Knappast, 1849-talisterna hade 
nog helt andra motiv än oss. Inte för att vi 
var så «young» heller. Den äldste var 68 och 
en nog så bra biker, men knappast kapabel 
till någon omfattande «gold digging»!

Nej, vi hade satt upp som mål att en gång 
i livet köra «alla vägars moder» eller «Mo-
ther Road». Route 66 börjar i Chicago och 
börjar i L.A., närmare bestämt Santa Mo-
nica Pier. Där tar det slut, för där möter du 
Stilla havet, vare sig du vill det eller ej. Ca 
4 000 torra, dammiga och som sagt varma 
kilometrar. Men vilken upplevelse. «Ama-
zing» heter det visst på USA:iska!

Ska inte locka läsarna med reseskildringar 
från kända platser. Det är omöjligt att kon-
kurrera med Internet i det avseendet. Men 
vi var alltså här: St. Louis, Springfi eld, Tul-
sa, Amarillo, Albuquerque, Gallup, Grand 
Canyon, Hoover Damm och Las Vegas.

Men vi var också på andra platser: I hål-
orna, där Jessie James och banditerna 
gömde sig och sitt stöldgods. Vi besökte 
det grånande och lätt åldrande hippiepa-
ret Annabell och Harley i byn Eric, Texas. 

Route 66 – Amazing!
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De bjöd oss på ett uppträdande vi sent ska 
glömma, ett gitarrspel och en sång som 
gav oss gåshud!  

I Santa Fe försökte vi förgäves hitta Mor-
gan Kane, men ingen hade hört talas om 
den killen, underligt nog, även om författa-
ren Hallbing bedyrar att han var därifrån.

Vi körde igenom ökenlandskap till självaste 
Acoma Sky City, en indianby, som ligger på 
toppen av några fantastiska bergsformatio-
ner. På väg upp var det förresten en av oss 
som körde över en skallerorm.

Vi såg också en av USA: s mest kända och 
galna bilkonstverk: Cadillac Ranch. Här, 
mitt ute på prärien, har en pengastark och 
excentrisk ranchägare grävt ner fl era bilar 
till hälften.

Oatman, som är en gammal gruvby, var 
som tagen ur en västernfi lm. Här gick 
åsnorna och mulorna fritt på gatorna. Här 
var väderbitna salooner och barer och du 
hukade dig hela tiden och tittade bakom 

dig. Är det måhända någon «trigger-happy» 
gangster bakom din rygg?

Om du är Eagles-fan, har du säkert hört 
strofen: «Standing on the corner in Wins-
low, Arizona». Vi var i Winslow, en liten, 
dammig by och på hörnet stod mycket rik-
tigt en snygg bronsstaty av självaste Glenn 
Frey med elgitarr. 

I och med att Route 66 nu ligger utanför de 
stora Interstate-vägarna, har det blivit utfl ytt-
ningsområden. Små byar, som för det mesta 
lever av turism. Därmed fi ck vi se mycket av 
det lantliga och autentiska USA från 1940- 
och 1950-talen. Det var gamla hus utan mål-
arfärg med en och annan rostig och förfallen 
pickup på bakgården – iögonfallande och 
måleriskt. Åtta stater for vi igenom och vi 
måste ställa om klockan tre gånger. 

Utmaningen är kort och tydlig: Vagabondera 
dig längs Mother Road – once in a life time! 

Av Bjørn Haaland
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«Om du planerar att besöka 
PEI (den vanliga kanadensiska 
förkortningen för provinsen 
Prince Edward Island), så är 
det nu – om det inte redan är 
för sent». Så löd den manan-
de rubriken på resetillägget 
till The Toronto Star i slutet av 
april i år.

Dramatiskt lät det, och dramatiskt är det, 
för PEI kommer utan tvekan att till som-
maren utsättas för en massiv invasion av 
turister, som ska till ön med ett enda syfte: 
Att fi ra att det var 100 år sedan Lucy Maud 
Montgommerys världsberömda roman 
Anne of Green Gables kom ut.

Kort sagt handlar historien om den 11-åri-
ga fräkniga Anne, som efter många pröv-
ningar till slut adopterades av det åldrande 
syskonparet Marialla och Matthew Cuth-
bert på Grönkulla. Hon upptäckte snart att 

denna adoption inte heller var lyckosam, 
bl. a därför att de hellre velat adoptera en 
pojke. Trots sin ringa ålder lät sig Anne inte 
nedslås utan stannade kvar. Snart var hela 
Grönkulla förändrat – tack vare Anne och 
hon blev snabbt allas kelgris. Romanen föl-
jer Anne från det att hon var 11-12 år, men 
eftersom den blev så populär strax efter 
utgivningen, efterföljdes den av ytterligare 
sju band.  

Cavendish är platsen

Om du vill delta i 100-årsjubileet, ska du 
köra mot Cavendish på öns norra del där 
Lucy Maud Montgomery själv föddes och 
växte upp och där man kan besöka den 
gård som blev scenen för hennes världs-
berömda roman. I dag har farmen ombil-
dats till National Historic Site och till det 
museet strömmar turister från hela världen 
i tusental. Trängseln på det lilla området är 
enorm, när alla ska se, höra och inte minst 
fotografera. 3 % av besökarna eller ca. 
6 000 personer varje år är japaner.

Gården tillhörde ursprungligen Margaret 
och David Jr. Macneill, som var kusin till 

Anne från Grönkulla fylle

Ingången till museiområdet sker 
genom den gamla ladan.
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Lucy Maud Montgommerys morfar. Vid 
den tiden var gården inte känd som Green 
Gables, och Lucy Maud Montgommery 
bodde aldrig själv på gården som barn – 
hon växte upp hos sina morföräldrar som 
bodde i närheten. Hon lärde känna sin fa-
miljs farm genom upptäcktsfärderna i de 
omkringliggande skogarna och andra stäl-
len hon kom i närheten av och gav namn 
som Lover’s Lane och the Haunted Wood. 

Knappt hade romanen Anne of Green 
Gables getts ut 1908, förrän folk började 
vallfärda till Cavendish för att hitta Green 
Gables och många av de andra platserna 
och människorna från Avonlea, som nämn-
des i romanen. Det mesta av det hon skri-
ver om, byggde dock på hennes egen krea-
tivitet, som emellertid ofta inspirerats av 
verkliga händelser.

Som vuxen gifte hon sig med en präst och 
fl yttade till Ontario, men hon fortsatte hålla 
kontakt med PEI. När hon var på ön, bodde 
hon oftast hos Margarets och Davids ni-
ece Myrtle, som hade gift sig med Ernest 
Webb. De och deras barn drev farmen fram 

till 1936, då de sålde den till Prince Edward 
Island National Park. 

Med ett enda undantag har alla hennes 20 
romaner födelseön PEI som huvudscen. 
Hon blev också begravd på kyrkogården i 
Cavendish 1942. 

Kort efter sin död erkändes Lucy Maud 
Montgommery av The Historic Sites and 
Monuments Board of Canada som en per-
son av nationell betydelse och ett monu-
ment och en bronsplatta restes vid Green 
Gables i 1948.

Annat och mera

Även om huvudmålet för resan till PEI 
2008 utan tvekan kommer att vara Anne of 
Green Gables, får man inte missa öns mån-
ga övriga attraktioner. Ön är ju inte så stor, 
men den har mycket att bjuda på. Här fi nns 
härliga sandstränder, en varm och mild 
sommar utan «humidity», vilket får många 
människor från t ex Toronto att resa till ön 
för sin semester och tack vare de många 
parkområdena är det också mycket oför-
störd natur. Och så fi nns det potatis i stor 

ler 100

Mangårdsbyggnaden, som utgjorde 
Anne of Green Gables vardag.

Potatislanden präglar 
landskapet på PEI.
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mängd – PEI är känt som en av världens 
ledande potatisproducenter med export till 
över 40 länder i hela världen. På det kulina-
riska området kan man njuta allt gott från 
havet och inte minst hummer – och även 
för vegetarianer är fi nns det en specialitet 
att beställa: Potatisburgaren, som serveras 
på fl era restauranger i provinshuvudsta-
den Charlottetown.

Till nästa år?

Kom du inte till PEI sommaren 2008 på 
grund av trängseln i samband med 100-års-
jubileet, så förtvivla inte. Det kommer att 
fi nns något att besöka till nästa år och så 
går det kanske lättare och är mycket bil-
ligare när inte «hela världen» ska besöka 
Kanadas minsta provins.

Sedan har du också tid att välja och vraka 
mellan många Anne av Green Gables-er-
bjudanden. Den berömda fi guren utnyttjas 
till det yttersta, så en bra plats på nätet att 
leta på är:

www.pc.gc.ca/lhn-nhs/pe/greengables 

Text och foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen, ordförande i 
Kanadensisk-amerikanska vänskapsföreningen i Danmark

Museets kafé är inrättat i en 
av de gamla längorna.

Forsendelser fra 
Skandinavien 
til Australien, 
New Zealand, 

Canada og USA 
arrangeres.

Retur forsendelser 
kan arrangeres 

efter nærmere aftale.

Medlemsrabat: 
5% - 10%

GJESSING SHIPPING APS.
Nordsøvej 15
DK 2100 København Ø.

Telefon 45-39271712
Fax 45-39271800
E-mail: jens.lindgreen@tiscali.dk
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Nya Zeelands ikoner 
och «bara kändisar»

Denna sommar har gått i Sir 
Edmund Hillarys tecken här 
på Nya Zeeland. Mannen, 
som tillsammans med Ten-
sing Norgay besegrade värl-
dens högsta berg Mount Eve-
rest i maj 1953, dog den 11 
januari 2008, 88 år gammal.

Han deltog i många expeditioner på Ant-
arktis, men hans hjärta höll på att stanna i 
Nepal. Hans liv förmörkades när hans fru 
och dotter omkom i en fl ygolycka när de var 
på väg till Nepal för att besöka honom 1975.  
Han vigde resten av sitt liv till miljöarbete 
och humanitärt arbete å det nepalesiska 
folkets vägnar. Här i Nya Zeeland var det 
landssorg i tre dagar när han dog och man 
diskuterar nu om hans födelsedag den 20 
juli ska bli nationell röd dag. 

Kärnfysikens fader

Sir Ernest Rutherford är också en av Nya 
Zeelands ikoner, dock inte så känd utanför 
vissa vetenskapliga kretsar. Man refererar nog 
till honom som «Kärnfysikens fader» – han 

var den förste som lyckades dela en atom. 
Rutherford mottog Nobelpriset i kemi 1908.

Kvinnornas rösträtt

Nya Zeeland var som bekant det första lan-
det i världen, som gav kvinnorna rösträtt. 
Det möjliggjordes av Richard Seddon, 
1845-1906, Nya Zeelands statsminister med 
längst regeringstid, 13 år. Han valdes första 
gången 1893 och rösträtten genomfördes 
samma år. Säkert mycket listigt eftersom 
sex av hans barn var fl ickor.

Richard Seddon är också mannen bakom folk-
pensionen på Nya Zeeland och något som ki-
wierna talar mindre om: fastighetsskatten! 

Novellförfattare 

Nya Zeeland har också sin andel av stora 
kulturikoner. Kathrine Mansfi eld, 1888-1923, 
en av världens främsta novellförfattare, 
föddes och växte upp i Wellington. Här kan 
man besöka hennes barndomshem och se 
trädgården i Tinakori Road, som utgör bak-
grund till the The Garden Party. 

Sopran

En högst levande och uppåtgående ikon 
är Dame Kiri Te Kanawa. Hon är av maori-
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härkomst, men blev adopterad av ett iriskt–
maoriskt äkta par. Som tioåring var hon 
popstjärna, men gick en operautbildning 
och är i dag en av världens största sopra-
ner. På 1960-talet sjöng hon i Straussope-
retten Casanova. Den gavs ut på skiva vilket 
ledde till att Nya Zeeland fi ck sin allra första 
guldplatta.

The All Blacks och Black Caps

Ikoner fi nns i många former och skepnader, 
och några av dem som dyrkas med inten-
siv kärlek, är The All Blacks och Black Caps. 
Rugby- och kricketlandslaget. Den upp-
märksamhet, det norska landslaget i fotboll 
får, är rena barnleken i jämförelse.

The All Blacks är en formidabel kraft inom in-
ternationell rugby, och de har ett segerrekord 
mot varenda internationella rugbylag. The 
All Blacks spelar varje år mot ärkefi enderna 
Australien (The Wallabies) och Sydafrika (The 
Springbucks) i en trenationers-turnering. Den 
har de hittills vunnit åtta av elva gånger.

The All Blacks genomför en Haka (maori-
krigsdans) för varje internationell tävling. Ur-
sprungligen var det för att slå ut motstånda-
ren psykiskt, medan det i dag är en tradition, 
som de har haft sedan början i 1884. Men det 
är väldigt tjusigt att se 15 muskulösa män, 
som uppvisar en stark kroppskontroll.

Kricketlandslaget är inte en ikon som så-
dan. De förlorar ofta och står nog i ett hat-/
kärleksförhållande till Nya Zeelands befolk-
ning. De som älskar denna så kallade nobla 
gentlemannasport, är dock trofasta och 
hängivna mot deras hjälte.

Kiwin

Nya Zeelands avgjort största och första ikon 
är – utan tvekan – kiwifågeln. Denna icke 
fl ygande fågel som gett sitt namn åt hela 
nationens befolkning och som inte fi nns 
någon annanstans på jorden. Men eftersom 
kiwin är en nattlig och hemlighetsfull fågel, 
är det inte många som får tillfälle att se den 
ute i naturen. Kiwin är den enda överlevande 

släktingen till den utdöda Moafågeln. Kiwins 
kropp är täckt med hårliknande fjädrar och 
den är ungefär som en stor höna i storlek.

Kiwins symbolvärde är stort och ganska lu-
krativt för Nya Zeeland. Tusentals souveni-
rer med kiwimotiv säljs varje år i varenda 
turistbutik i hela landet. Nya zeeländarna 
själva har säkert, varenda en, en kiwi T-shirt 
i byrålådan.

Bara några få kändisar till sist 
Russel Crowe föddes i Wellington 1964. Han 
fi ck en Oscar 2001 för Gladiatorn.

Peter Jackson, föddes 1961, mest känd som 
skaparen av fi lmtrilogin Ringenes Herre, 
där bland annat den sista av de tre kvalifi -
cerade sig till 11 Oscars. 2005 utkom hans 
version av King Kong. Om du är fi lmintres-
serad, kan du besöka Peter Jackson Park i 
Wellington.

Bröderna Finn, Tim och Neil bildade grup-
pen Crowded House, som hade stor fram-
gång under 1980-talet och 1990-talet. De 
fi ck en OBE för främjande av nya zeeländsk 
musik 1993. 2007 gick bandet ihop igen och 
drog på turné.

Dessa nya zeeländska ikoner och kändisar 
fogar sig till gruppen av många fl er, men de 
fl esta andra som rallyförare, seglare, sim-
mare, författare och målare är nog mest 
kända på Söderhavsöarna och mindre kän-
da på det norra halvklotet.

Kanske denna artikel inte kan rubriceras som 
en reseskildring, men det är alltid trevligt att 
visa sitt värdlands invånare, att man har upp-
daterat sig lite på deras kultur och historia. 

Av Natty Huitfeld, medlem av vänskapsföreningen i Norge
Foto: Helle Rettig
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Under våren har vänskapsföreningarnas 
hemsida www.curiousexplorer.se dagligen 
utvidgats och utvecklats. Sidan kommer 
med tiden att bli ännu mer omfattande, 
men redan nu fi nns det många orsaker att 
klicka in på den. Läs bland mycket annat 
om Yukons fantastiska nationalparker, ta 
reda på vilken skostorlek du har i Austra-
lien, vad kiwierna menar när de talar om 
en Barbie eller ta reda på vad klockan är i 
Florida. Du kan också se när nästa föredrag 
om Australien äger rum, läsa om styrelse-
medlemmarnas reseupplevelser eller hitta 
länkar till andra spännande resesidor. Med 
andra ord är hemsidan redo att ge dig en 
större inblick i Australien, Nya Zeeland, Ka-
nada och USA.

Blogg

I april invigde jag själv bloggen, där jag un-
der tre veckor varje dag kom med inslag 
direkt från min semester i USA. Även om 
jag nu är hemma igen, kan du ändå läsa 
i bloggen om mina erfarenheter och få 
råd och idéer om vad som är värt att se i 

sydvästra USA. Du kan också kommentera 
mina inlägg och få svar på frågor. Senare 
under året kommer bloggen att aktiveras 
igen från andra spännande resmål.

Medlemsforum

Vi behöver din hjälp i vårt medlemsforum. 
Här kan du under de fyra länderna kommu-
nicera med andra medlemmar. Behöver du 
läsa om andras erfarenheter av att resa med 
barn i Nya Zeeland? Eller är det du som sit-
ter med kunskapen som andra medlemmar 
behöver? Här fi nns rika möjligheter att dela 
erfarenheter med varandra. Du hittar också 
en marknadsplats, där du kan sälja ditt tält 
eller kanske köpa en begagnad bok om 
Alaska. Det fi nns också möjlighet att söka 
efter reskamrater till drömresan. Titta in på 
sidan och bli inspirerad. 

Butik

Gläd dig år vår butik som just öppnat. Här 
kommer vi under året att utöka sortimentet 
med bl.a. böcker och CD-skivor, kalendrar 
och resetillbehör. Titta in redan nu. Det är 

www.curiousexplorer.se
– även din hemsida!



17The Friendship Societies

också möjligt att betala sitt medlemskap 
direkt via butiken, kom bara ihåg ditt med-
lemsnummer.
 

Även din hemsida

www.curiousexplorer.se ska först och främ-
st vara medlemmarnas hemsida. Det bety-
der också att vi gärna hör från dig om du 
har något på hjärtat. Dels mottar vi mycket 
gärna idéer, kommentarer, ris och ros, men 
allra helst vill vi gärna dela dina egna reseup-
plevelser med de övriga medlemmarna. Dina 
erfarenheter och upplevelser kan vara guld 
värda för andra som är i färd med att planera 
sin drömresa. Fick du kanske en helt otrolig 
service på turistkontoret i Flagstaff? Eller åt 
ni på en fantastisk liten okänd restaurang i 
Montreal? Är surfbutiken i Raglan bättre och 
billigare än den i Tauranga? Eller har du hit-
tat det mest romantiska Bed and Breakfast 
i Townsville, som andra medlemmar också 
skulle kunna njuta av?

Skicka ett mejl, mycket gärna med bilder, 
till post@curiousexplorer.dk – så ska vi för-
söka få med så många inslag som möjligt 
på hemsidan.

Föredragshållare i magen?

På www.curiousexplorer.se hittar du också 
en översikt över föredragshållare. Över-
sikten är tänkt som ett erbjudande till dem 
som vill förmedla sin kunskap om Australi-
en och Nya Zeeland, Kanada och USA, och 
har som sådan inte någonting med väns-
kapsföreningens aktiviteter att göra. Sidan 
har plats för många potentiella föredrags-
hållare, så om du vill hålla föredrag om ett 
eller fl era av de fyra länderna, titta då in 
på hemsidan under «föredragshållare» och 
läs om hur du gör för att anmäla dig. 

Av Helle Rettig, chef för vänskapsföreningarnas sekretariat
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Årsmötet för Vänskapsföreningen Austra-
lien/Nya Zeeland ägde rum den 5 april i 
Lund. De nya stadgarna fastställdes. likaså 
det nya offi ciella namnet «Curious Explo-
rer – Australian/New Zealand Friendship 
Society of Sweden». Namnet ”Väns-
kapsföreningen för Australien och Nya 
Zeeland” kan användas när så är lämpligt. 
Det delegerades till styrelsen att ta fram 
en verksamhetsplan och budget för 2008. 
Den första aktiviteten kommer att bli en 
Australienfestival i Uddevalla den 31 maj. 
Till ny ordförande valdes Erwin Apitzsch 

och till ledamöter Lena Bäcker (nyval), Åsa 
Löfvendahl (omval) och Lars Wallin (om-
val). Valberedningen består av samman-
kallande Leif Johansson (omval) och Lars 
Rubensson (omval). Till hösten planeras 
två medlemsträffar med temat «Jorden 
Runt-resa» i Göteborg och Malmö/Lund i 
samarbete med Vänskapsföreningen USA/
Kanada och reseföretaget My Planet.

Erwin Apitzsch, 
Ordförande  

Australisk-Nya Zeeländsk vänskapsförening för Sverige

Rapport från årsmötet i ANZFS
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Den 5 april ägde årsmötet för 
föreningen rum i Lund. Det nya 
namnet för föreningen fast-
ställdes till Curious Explorer 
– Canadian American Friend-
ship Society of Sweden. 

När föreningen nu lämnat det nära sam-
arbetet med resebyrån hade stadgarna 
omarbetats av styrelsen och godkändes av 
årsmötet. Huvuddragen i aktivitetsplanen 
fastställdes samtidigt som styrelsen fi ck i 
uppdrag att göra detaljerat budgetförslag. 
Den nya styrelsen består av Axel Sandahl 
(ordförande), Göran Wallén (ordförande),  
Margareta Ek (sekreterare) och Roger Hall-
man (kassör). Ny suppleant i styrelsen 
är Mattias Christianson. Styrelsens möj-
lighet att nå de i hela Sverige utspridda 

medlemmarna är främst via hemsidan 
som på ett fördömligt sätt upparbetats av 
Roger Hallman samt via direkta gruppmail. 
Cirka hälften av medlemmarna har anmält 
mail-adresser. Styrelsen uppmanar alla 
att anmäla sin mailadress till det gemen-
samma kontoret för vänskapsföreningarna 
i Norden med adressen helle@curiousex-
plorer.dk. Den närmaste aktiviteten för att 
samla medlemmarna blir i höst genom ett 
samarrangemang med den Australiska/ 
Nya Zeeländska föreningen och MyPlanets 
resebyrå i Göteborg. Temat blir att planera 
en jorden runt resa. Programmet kommer 
att ges i Göteborg och Malmö/Lund.  

Axel Sandahl, 
Ordförande   

Canadisk-Amerikansk vänskapsförening för Sverige.

Årsmöte med CAN/US i Sverige

Bagagetaggar:

Med detta nummer av Curious följer ett par baga-
getaggar. Sätt den på ert baggage till sommarens 
resa och ta en bild på väskorna med bagagetag-
garna när de ligger på baggagebandet. Sänd bilden 
till post@curiousexplorer.dk – så deltar ni i en liten 
tävling.



Nästa nummer av CURIOUS  kommer i oktober 2008

WA / Venskabsforeningerne, Postbox 16, 5500 Middelfart, Danmark

B-Economique

Nya upplevelser – ökad kunskap!

Foto: H
elle Rettig


