
Årsberetning for perioden 31.7.2021 - 23.03.2022

Igen  i  år  bærer  årsberetningen  præg  af  at  det  har  været  vanskeligt  at  afholde
arrangementer; især med deltagelse fra Bhutan, men lidt er det dog blevet til.  

Lørdag d. 19. august 2021: Generalforsamling og offentligt årsmøde 
Igen blev årets generalforsamling afholdt forskudt pga. Covid-19, men der var et fint 
fremmøde i august da det endelig kunne lade sig gøre.

På det efterfølgende årsmøde fortalte Freddy Svane, Danmarks ambassadør for 
Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne, levende om den aktuelle situation i 
Bhutan med fokus på perioden siden valget i efteråret 2018. 

Freddy Svane fortalte detaljeret om de bureaukratiske udfordringer ved at få 
bevilget Danmarks skrottede Astra Zenica vacciner til brug i Bhutan. 

Han talte om Bhutans store udfordring pt. med klimaforandringer, hvor 
gletsjerne smelter i bjergene i Bhutan. Bhutan har brug for klimastøtte fra DK. Han 
talte om salget af vandkraft til Indien, der er som lidt ’omvendt charity’ til Indien, da 
Indien har størst fordel af disse aftaler. Han talte om ’World Food Programme’. 
Bhutan forsøger at blive mere selvforsynende, så de ikke er så fødevareafhængige af 
Indien. 

Turisme er den pt. største indtægtskilde i Bhutan, og dette erhverv har været 
lagt ned i over ét år. Mange unge er uden job, der sker en tilvandring fra land til by, 
og cafe kulturen er eksploderet i Thimphu. 

Bistand: Indien er den største donor, men de fastholder Bhutan i et lukket greb. 
Japan er donor, men Japan stiller færre krav til Bhutan. EU er en begyndende 
medspiller i støtte til Bhutan, Canada giver bistand og Tyskland er en voksende 
donor. Støtten fra US er pt. noget uvis.

21. september 2021: Medlemsmøde om FabLab
Asbjørn Snæland holdt et interessant foredrag om sit arbejde i FabLab Bhutan og 
oplevelser i landet. Han fortalte om hvordan han endte i Thimphu og om nogle af de 
mange spændende muligheder et Fablab kan give til lokalområdet. Asbjørn 
forklarede at et Fablab som regel udstyret med en række fabrikation- og 
elektronikværktøjer, og det kan fungere som lokalt innovations- og 
prototypeværksted, hvor borgere og iværksættere kan omsætte ideer til virkelighed. 

FabLab Bhutans beskriver deres mision som a network platform for makers, 
inventors, artists, researcher, entrepreneurs and creative people who are willing to 
exchange knowledge,ideas and technology to collectively empower people of all age, 
diverse backgrounds and abilities to experiment and invent (almost) anything to solve
real-world problems at local, national, and global levels; thereby creating 
opportunities to improve lives and livelihoods (https://www.fablab.bt/vision/). 

Efter mødet var der egenbetalt middag på en nærliggende thai restaurant,.

https://www.fablab.bt/vision/


Søndag d. 7. november 2021: Frokost med Bhutans nyligt tiltrådte 
ambassadør Tshering Gyaltshen Penjor
I juni tiltrådte Tshering Gyaltshen Penjor som ny ambassadør på Bhutans ambassade 
i Bruxelles, som dækker flere europæiske lande heriblandt Danmark. Den nytiltrådte 
ambassadør besøgte Danmark den 3–10. november i forbindelse at han præsenterede
sine akkreditiver til Dronning Margrethe. I forbindelse med besøget bød 
venskabsforeningen ambassadøren og delegationen fra ambassaden på frokost på 
Restaurant Ravelinen i København. Der deltog omkring 15 medlemmer.

Ambassaden præsenterer den nye ambassadør som følger:
On behalf of the Embassy, it is a great pleasure to inform you that our new 
Ambassador H.E. Tshering Gyaltshen Penjor (goes by Getse Penjor) has arrived in 
Belgium with his family. On 9 June, His Excellency formally joined the Embassy in a 
small traditional ceremony (photos of the day can be found on our facebook page: 
@RBEBrussels). Ambassador Getse joins us directly from Kuwait where he served as 
the Ambassador for over four years. 

Tirsdag den 1. marts: Kuendrak Tobbgyal makes a meal and discusses the 
possibilities of improving the quality of Bhutanese cuisine 
Den bhutanesiske kok Kuendrak Tobbgyal lavede et spændende måltid for de tolv 
fremmødte medlemmer, og der udviklede sig en livlig snak om fødevareproduktion og
det bhutanesiske køkken og mulighederne for at påvirke det. 

Forslag til kommende aktiviteter

 Seniorer i Bhutan: Vi kan muligvis i samarbejde med Ældresagen invitere 
repræsentanter fra en ældreorganisation i Bhutan.

 Kultur- eller kunstområdet: Vi er i gang med at undersøge mulighederne for
evt. i samarbejde med andre europæiske venskabsforeninger at lave et 
kulturelt arrangement med kunstnere fra Bhutan.

 Projekt om Kultur Udvikling og Sektor Analyse: Projektet bliver 
introduceret på årsmødet 2022 i forlængelse af generalforsamlingen. 

 Projektbesøg fra vores søsterorganisation i Bhutan: vi arbejder på at få 
mere gang i samarbejdet med vores søsterorganisation, Bhutan-Denmark 
Friendship Association. Hvis de kommer med et projektforslag som vi kan 
samarbejde om, håber vi at kunne invitere en repræsentant for projektet til 
Danmark og lave et arrangement om dette. 

=====================

Tak til bestyrelsen og medlemmerne for indsatsen og deltagelsen i
den forløbne periode!

Med ønske om fortsat samarbejde og gode ideer til aktiviteter.

Jan Mogensen, fmd.


