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Kære medlemmer
Formanden skriver...

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2011, nr. 5
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Det er søndag eftermiddag, og jeg er netop kommet hjem fra en tur i Jylland. Om
lørdagen var der medlemsmøde i Horsens, og som sødvanlig var det meget hyg-
geligt. Der blev lyttet og stillet spørgsmål til de to historikere, som delte deres
oplevelser på St. John med os.

To dage før var jeg på Glud museum, som ligger tæt på Vejle, for at holde fore-
drag om Emilie Langkjær og hendes fotografier fra St. Croix. Foredraget har jeg
holdt før, - men denne gang var det en udvidet version med mere fokus på
hendes mand, Anders Langkjær, som var politifuldmægtig på St Croix indtil sin
død i 1913. Baggrunden for den udvidede version er, at Anders stammer fra en
gård i Breth, en landsby, som ligger i nærheden af Glud. Museet mente, at der
nok ville komme 20-30 mennesker. Jeg mente, der ville komme flere, for min
erfaring siger, at der er en stor interesse for Vestindien. Og jeg fik ret – der kom
68!!!

Dagen inden havde vi generalforsamling. Det kan man læse om andetsteds i bla-
det. Jeg vil her benytte lejligheden til at sende en stor tak til Per Dahl, som på
grund af sygdom, er nødt til at stoppe i bestyrelsen. Vi ønsker Per alt det bedste
fremover.

Jeg ønsker alle DVS medlemmer en god jul og et godt nytår

Anne Walbom
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Fra St. Croix til Søborg
Molly Gribbin fortæller om sit ophold i Danmark, hvor hun i
4 mdr. har studeret folkesundhed på Københavns Universi-
tet

Den nye hjemmeside
ved Erik Marcussen

Lotteri med pæne præmier

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding til medlemsmødet i Taastrup senest fredag den 25.
november 2011
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Marianne Gall
  -  eller ring til  Marianne Gall, tlf.: 38 86 10 69 eller 30 28 80 69 (mobil)

 —————————————————
Tilmelding til medlemsmøder:                     antal deltagere:

Fredag  den 2. december  2011, kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter          ________

Navn:

Telefon:

Sendes til Marianne Gall - se adresse på næste side..........

Jule(hygge)møde i Taastrup
Fredag den 2. december 2011 kl. 19.00

 NB!  Taastrup Kulturcenter, lokale 3
Poppel alle 12, Taastrup.



4 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November  2011

 —————————————————

til

Marianne Gall
Godthåbsvej 223
2720 Vanløse

Porto
kr. 8,00
kr. 6,00 (B-post)

Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse
(min. 10 personer) til det tidligere Dansk Vestindien.

Efter mere end 20 års samarbejde med øerne, kan vi vist roligt sige, vi har det
bedst

 tænkelige kontaktnet.

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI HOLM

Lyngsø allé 3 C  -  DK-2970 Hørsholm

Tlf:: +45 3990 2040  -  Fax: +45 3990 2080  -  email:  info@uniquetours.dk  -
www.uniquetours.dk

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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Emil Valdemar Lose –
„Jordskælv gjorde en
ende paa Pinen“

Jeg trængte til at komme på en Præ-
dikestol. Men i Danmark var der
kun liden Udsigt dertil, og noget in-
deni mig drev paa at naa det. Saa
tog jeg Plads i det grønlandske Se-
minarium, men da man der holdt mig
hen med Snak, som til sidst endte
med, at jeg ikke kunde komme til
Grønland før om 2 Aar, opgav jeg
efter Minister Rosenørns Tilskyn-
delse dette mod hans Løfte om at
faa Frederiksted paa St. Croix,
hvortil jeg blev udnævnt 17. August
1866.

Vi solgte alt, købte andet, jeg blev
ordineret 19. September 1866, men
Barken Galilæi (Capt. Bang),
hvormed vi skulde afsejle, kom ikke
af Sted før i November. Og laa end-
da 14 Dage ved Helsingør, hvor
Louise netop den sidste Dag, vi laa
der, saa det første Snefald i det Aar,
men det sidste i hendes hele Liv.
Bankede saa dygtig om i Nordsøen,
kom dog ind i Canalen og landede
efter 7 Ugers Rejse i Frederikssted
3. Januar 1867.

Lidet anede jeg, at det Afsnit af mit
Liv, som nu begyndte, skulde
strække sig til 21. Maj 1887.

Meningen var at blive der 5 á 6 Aar.
Det blev til mange flere, og aldrig

har jeg ønsket det ugjort. Hvor gam-
mel jeg endog maatte blive, vil mit
Hjerte altid tilhøre Vestindien. Mange
og store Skygger ere faldne over mit
Liv derude, mange bitre Minder have
ubønhørligt fulgt mig hjem derfra,
Minder om store Sorger og, hvad
værre er, store Synder, som kun Kristi
Blod kan udslette. Ogsaa derud sen-
der jeg min Frelsers Bøn „forlad os
vor Skyld, som vi og forlader vore
Skyldnere“. Men Skyggerne har jeg
selv kastet, de kom fra mit eget Jeg.
Landet og dets Folk leve i mine Min-
der kun i Lys. Fire af mine nulevende
Børn skylde det sollyse Land Livet,
og om endog Martin ikke skylder det
sit Liv, saa skylder han det sine lyk-
kelige Barndomsaar, den bedste Del
af hele sin Tilværelse.
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Rejsen derud fra November 1866 til
3. Januar 1867 var især i begyndel-
sen aldeles utaalelig. Kaptajnen var
fordrukken og ondskabsfuld. Mod-
vind holdt os først for Anker en uge i
Hellebæk, derpaa nogle Dage uden
for Hornbæk, saa strøg vi for Nord-
vest ud i Kattegat, kom Skagen ud
og saa – saa laa Louise og jeg i det
skrækkelig snævre, beklumrede Luk-
af og kappedes om at være søsyge,
medens Martin brølede af Kighoste
og Captajnen brølede „aa hold dog
Kæft, din forbandede Unge“. Jo, det
var morsomt. Naa, Kighosten gik jo
over, Søsygen med og Enden på
Rejsen i Passaten var skøn. Vi kom
endda til sidst ind mellem de Smaa
Antiller og passerede tæt forbi en
Mængde af dem, som jeg siden paa
Dampskibsrejser aldrig har set.

Da vi kom i Land, var Martin bange
for de sorte og hadede naturligvis sit
kolde Morgenbad. Selvfølgelig vare
de første Uger ogsaa for Louise og
mig fortumlede Lidelsesuger, hun
kunde ikke ét Ord Engelsk, jeg kun

ubetydeligt. Huset vrimlede af Skor-
pioner og giftige Tusindben, Moskito-
nettet var slet syet, saa Sengen vrim-
lede af Plageaander, og saa, foruden
alt det nye, var der en Masse Euro-
pæisk, som skulle glemmes.

Det gik jo trangt med at forkynde
Guds Ord paa Engelsk. I Skolen
havde jeg aldrig lært Engelsk, og
først efter at jeg var udnævnt til
Præst derude, lærte jeg i Mellemti-
den før Afrejsen lidt. Jeg havde Mis-
tillid til mig selv, skrev min Prædiken
om Mandagen og brugte saa hele
Ugen til at oversætte og rette paa
Oversættelsen. Følgelig var jeg, naar
Søndag kom, led og kjed af Prædike-
nen.  Jordskælv gjorde en Ende paa
Pinen.

Frederiksted på St. Croix
Jens Thielsen Locher 1848

Frederiksteds lutherske kirke, taget under
Elisabeth og Erik Hippes besøg i 2008.
Fredriksteds første lutherske kirke var i
træ og brændte efter få år. Den
nuværende fine lille barokkirke blev
bygget i 1788. I dag hedder kirken Holy
Trinity Lutheran Church.
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Jordskjælvet 18. November
1867

I mange, mange Aar havde St. Croix
intet Jordskjælv haft, medens de vare
hyppige nok paa St. Thomas, der lig-
ger paa Antillernes Vulkanspalte.
Men Mandag den 18. November
1867 kom det stærkeste Jordskælv,
som Øerne at dømme efter de Ind-
beretninger, som hver Maaned sen-
des hjem af Guvernementet, og hvor
ogsaa indtrufne Ulykker beskrives,
nogensinde havde haft siden 1690.

Den 18. November (1867), kl. 3:10
begyndte den Række af Jordskjælv,
som kronede Aarets Ejendommelig-
heder. Vejret var smukt, intet særligt
at mærke. Da lød en Rullen, som af
mange sværtlæssede Vogne, og der-
paa gyngede Huset under os. Straks
efter de første voldsomme Stød kom
en voldsom bølge rullende ind fra
Sydvest, medens den klare Himmel
og rolige Luft speilede sig i Havnens
stille Vand. Bølgen skød gjennem
Havnen og kastede alt over ende,
fyldte Butikkerne med 4-5 Fod højt
Vand. Hytterne ved Gregoriet (1)
flyttedes langt op. Ved sin Tilbage-
gang lod Bølgen Havnen for en stor
Del ligge tør en Stund.

Negrene ude paa Gaderne skreg i
vilden Sky. Det store Speil svang
langt ud fra Væggen. Glas og Kop-
per klirrede og faldt ned. Jeg havde
set Skorstenen paa vort Køkken i
Sidebygningen knække over og rulle

ned ad Taget, raabte altsaa til Louise
og Pigerne om at redde sig med
Martin ud af Huset, men vilde dog
selv helst lukke Dørene af, før vi
gik. Man da jeg kom til Døren paa
Forsiden af Huset, der vendte ned
imod Toldboden, og dernede saa en
vældig amerikansk Fregat kastet op
paa Gaden, saa løb vi, Louise med
Tøfler og uden Hat, op ad Gaden ad
Bjergene til, alt hvad vi kunde. Hele
Byen løb. Jorden gyngede under os.

Jordskjælvsbølgen kastede en ameri-
kansk  Orlogsmand „Monongahela“
paa Land ikke langt fra Fortet, hvor
den længe blev staaende før det lyk-
kedes at faa den flot. (Et amerikansk
Blad indeholdt en Beskrivelse og et
Billede af Ulykken. Man saa 2 Skibe
i et forrygende Vejr (NB i Virkelig-
heden var det Stille med klar Luft)
kastede op imod høje Klipper.
Samme Dag, som der i Amerika
holdtes Sørgegudstjeneste i Anled-
ning af de mange tabte Menneskeliv
(NB mig bekendt kom Ingen til Ska-
de), sejlede det andet af de som knu-
ste afbildede Skibe ind i New York

Monongahela november 1867
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Havn. Folk fik Telte opslaaede paa
Bakkerne. Psalmesang lød overalt.
Hvert Øjeblik, naar der kom et Stød,
afløstes de af Forfærdelsesudraab.

300 vilde amerikanske Gaster stor-
mede med Hyl og Skrig af sted om-
kring os efter at have forladt den
strandede Orlogsmand. Højt oppe
paa Bakken hvilede vi og saa os om.
En eller Anden satte en Negerhat
paa Louises Hoved for at skærme
sin Præsts Kone mod Solen. Langs
den høje Kirkegaardsmur oppe ved
den lutherske Kirke paa Toppen af
Bjærget havde en Mængde trætte og
fortvivlede Flygtninge kastet sig ned.
Hvert Øjeblik kunde Muren styrte
ned over dem. Jeg blev af deres Fa-
re bragt tilbage til Besindighed og fik
dem til at fjerne sig fra Muren.
Højere oppe end vi nu vare, kunde vi
ikke naa uden at passere en Dal,
hvor Havet, hvis det steg yderligere
let vilde kunne naa os. Vi var nødt til
at blive, hvor vi vare og vente, om
Søen og Døden indhentede os.

Barnedåb midt paa Gaden

Præsten i mig krævede sin Ret. Jeg
overlod Hustru og Søn i en trofast,
stærk, mig hengiven Negers Vare-
tægt og ilede ned i Byen. Jeg vidste,
hvor der laa en gammel, syg Kone,
der laa alene i et lille Hus ikke langt
fra Stranden og som maatte være i
stor Fare for at druknes. Men hvert
Øjeblik blev jeg standset af fortviv-

lede Mødre, der rakte deres Smaa-
børn imod mig med Raabet: „Døb
mit barn, før vi dø“ og midt paa Ga-
den, hvor de bragte mig en Under-
kop eller sligt med lidt Vand, døbte
jeg Børn, jeg ved ikke hvor mange,
snart i én Gade, snart i en anden.
Den syge Kone saa jeg blive ført
forbi mig imedens. Jorden blev ro-
ligere.

En flygtende Neger galopperede til
Hest forbi mig. Jeg kendte ham, det
var min gamle Josef Patrick fra Hø-
gensborg. Jeg raabte ham an, kom
paa hans Hest og naaede saaledes
gennem de mennesketomme, over-
svømmede Gader til mit Hus, der laa
helt nede ved Toldboden.  Alt stod
aabent, som vi havde forladt det, Or-
logsgasterne havde været der, ran-
saget alt, hvor de ventede at finde
Drikkevarer og rumsteret svært..
Intet var dog stjaalet. Jeg gik gen-
nem det stygt forstyrrede Hus, det
rystede, knagede og brage over og
under mig, jeg fik Vinduer og Døre
lukkede, samlede for alle mødende
Tilfældes Skyld lidt Penge sammen
og befandt mig unægtelig betydelig
lettet, da jeg atter sad paa Pats Hest
og galopperede opad til Hustru og
Søn.

Dag og Nat, Dage og Nætter blev
det ved. Der var kun tale om meget
lidt Ro. I vort Hjem vaare vi aldrig,
dertil var det store Stenhus tæt ved
Stranden alt for usikkert. Vi og en
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Mængde med os camperede paa
Gulvet i et Træhus.

Udendørs gudstjeneste

Men jeg var jo Præst, og ved at se
Ringeren kl. 5 om Morgenen Dagen
efter Rystelsens Begyndelse var det
faldet mig ind at lade ham ringe mine
Folk sammen om mig paa Kirkegaar-
den. Gudstjenester havde vi derefter
mange af. Tirsdagmorgen begyndte
jeg og fortsatte saa hver Morgen og
hver Aften, aldrig i Kirken, men paa
Kirkegaarden og dermed blev jeg
ved i mindst en Uge. Naturligvis det
kun Psalme, Bøn, Skriftlæsning, Bøn
og Psalme, i al Tarvelighed, men mig
personligt var det til stor Gavn, thi da
der ingen Ro var til Forberedelse,
maatte alt ske frit, og jeg fik Tillid til
mig selv og skrev efter den Tid mine
Prædikener ikke først paa Dansk,
men straks paa Engelsk.
Jordskælvene lærte mig at tænke paa
Engelsk, at ryste Ængstelsen af Mig.
Nød lærer nøgen Kvinde at spinde.

Rystelserne vedblev længe. Endnu i
Marts havde vi et stærkt Stød. Man
boede i Telte oppe paa Bjergsiden.
Byen var længe rent forladt. Min
Degn var ude af sig selv af Angst.
Stillingen var heller ikke farefri. Selv
de amerikanske Officerer turde ikke
gaa uden Revolvere paa Grund af
deres egne Matroser, hvem Jord-
skælv og Stranding havde gjort rent
vilde. Saadanne 300 Fyre, der alle
kunde bevæbne sig ombord, vare ik-

ke behagelige i en By, der kun havde
30 Soldater til Beskyttelse..

Byen og dens Kirker led megen Ska-
de ved de idelige Rystelser, siden
kom Orkanerne til. Men uagtet al
Uro og Forstyrrelse, slap vi og vor
Bolig, takket være Gud, for større
Skade.

Uddrag af Emil Valdemar
Loses beretninger ved
Elisabeth og Erik Hippe/
Vibeke Maduro Tuxen

Referencer: - se artikel i DVS blad nr. 4
2011

(1) Det har ikke været redaktio-
nen muligt at finde ud af, hvad
Gregoriet er/var.

Måske kan et af medlemmerne
hjælpe?

Loses revolver, som opbevares på
Nationalmuseet.
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Så er det snart 2012...
Så er det snart nytår og Medlemssekretariatet ønsker også god jul og godt nytår. Og når
det så bliver nytår, så er det på tide igen at betale kontingent til selskabet. Og i år har
Medlemssekretariatet ekstra travlt med at få kørt medlemskartoteket ind på den nye
hjemmeside. Derfor vil det være skønt, hvis rigtig mange medlemmer bare ville indbetale
kontingentet inden 31. december 2011 - så slipper vi for at udskrive en hel del indbeta-
lingskort - og I slipper for en eventuel fejlopkrævning. Så gå bare på netbanken og ind-
betal 300 kr. (260 kr. hvis I udelukkende får bladet leveret elektronisk). Husk at anføre
navn og adresse - og også gerne medlemsnummer (det står på jeres adresselabel).

Indbetalingen skal  ske til Lån & Spar  Bank, reg.nr. 0400, konto 117 00 79724

Så skete  det…
I slutningen af oktober skete det så langt om længe.  Dansk Vestindisk Selskab fik  ’sø-
sat’ sin nye hjemmeside – en opgave , som vi har talt om længe og som har kostet mange
anstrengelser. Som led i processen med at etablere hjemmesiden har vi opstillet en række
mål og forudsætninger for siden – eller sitet som det hedder på ny-dansk:

Dansk Vestindisk Selskabs hjemmeside skal
-  understøtte selskabets kommunikation, dels til og fra selskabets medlemmer,
   dels  medlemmerne indbyrdes
-  formidle kendskabet til øernes fortid og nutid
-  understøtte udbredelsen af kendskabet til selskabets eksistens og dets virke
-  være stedet, hvor selskabets informationer (artikler, fotos mv.) lagres og
  tilgængeliggøres: Hjemmesiden skal være selskabets arkiv.
-  formidle information til eksterne udstillere og databrugere, via fotos, artikler, mv.
-  udvikleog drives i en økonomi, der afspejler selskabets størrelse og de økonomiske
    rammer i øvrigt

Det gør vi ud fra den forudsætning, at selskabets information skal være
-  rettidig og lettilgængelig - kort, præcis og venlig
-  målrettet mod relevante målgrupper - medlemmer, presse, uddannelsesinstitutioner,

vestindiske søsterorganisationer mv.
-  formidlet via relevante kommunikationskanaler - medlemsblad, hjemmeside,

nyhedsmails, pressekontakter

For Dansk Vestindisk Selskabs hjemmeside betyder det
-   at hjemmesiden skal være aktuel - ajourført og uden udløbne artikler o.l. (bortset

fra nyhedsarkivet)
-   at sproget skal være letforståeligt, kort, klart og venligt
-  at hjemmesiden skal være brugervenlig og grafisk tillokkende

-   at hjemmesiden skal være nem at vedligeholde for ikke-teknisk-velfunderedepersoner.

-  at hjemmesiden skal stille en abonnementsordning til rådighed for selskabets
 medlemmer (levering af informationer)
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Den nye hjemmesides adresse er den samme som før: www.dwis.dk.  Men layout og ind-
hold er ændret, som vi her vil prøve at fortælle nærmere om.

Centralt for hjemmesiden er, at der er 2 vandrette menuer: Én øverst på forsiden (topme-
nuen) og en nogenlunde midt på siden (hovedmenuen/main menu).  Disse 2 menuer vil I
genfinde, hvor I end bevæger jer hen på hjemmesiden. Topmenuen ser således ud:

Øverste venstre hjørne – (til) forsiden – giver sig selv. Medlemslogin  er stedet, hvor  I
logger på og dermed får adgang til de sociale fora, som hjemmesiden også indeholder.
Det vender vi tilbage til senere. English er en kortfattet beskrivelse  af selskabet og af
hjemmesiden  -  på  engelsk. Ellers kan man få oversat hjemmeside-siderne på engelsk via
Google Translate ved at klikke på det engelske flag. Det er ikke en perfekt oversættel-se
– bestemt ikke – men det er bedre end ingenting.  Kontakt fører frem til en række over-
sigter over, hvem der er den rette instans/ person at kontakte i en given situation.  Til-
svarende fører Links frem til en række praktiske henvisninger til institutioner og perso-
ner, der udbreder vestindiske informationer. Og hvis man så ikke lige ved, hvor man fin-
der en given oplysning, ja så er der så  søge-menuen yderst til  højre.

Under topbanneret – et billede, der for mange giver gode associationer til de kære øer –
har vi placeret hjemmesidens hovedmenu. Den består af 7 hovedgrupper, med følgende
indhold i de enkelte grupper:

Øerne i dag
Her vil du finde relevant information om US Virgin Islands. Det er her du skal fordybe
dig, hvis du er på vej til Caribien – eller i det hele taget skal vide mere om nutiden

Øernes historie
Her vil du finde beskrivelser og henvisninger, der fokuserer på historien. Det er her du
fordyber dig, hvis du er historiske interesseret  – eller bare skal vide mere om fortiden

Om  os
Her vil du finde relevant information om Dansk Vestindisk Selskab. Hvem er vi, hvad er
vores formål, hvordan arbejder vi og hvem sidder i bestyrelsen og de forskellige under-
udvalg?  Det er her du får svar på sådanne spørgsmål.
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Aktuelt
Her vil du finde information om, hvad der aktuelt synes at være af interesse for medlem-
merne af DVS, samt hvad der i øvrigt sker af spændende ting på området – her og i Cari-
bien.  Du vil her have en indgang til vores nyhedsarkiv – i og med hjemmesiden skal væ-
re selskabets arkiv – men uden forældede links på siden – skal vi have et sted at placere
artikler m.v., som ikke længere har nyhedens interesse.

Aktiviteter
Her vil du finde relevant information om aktuelle aktiviteter i Dansk Vestindisk Selskab.
Medlemsmøder, udstillinger, seminarer, foredragsrækker osv.

Biblioteket
Herfra får du adgang til selskabets mange arkiver. Det drejer sig bl.a. om de mange hi-
storiske billeder, selskabet råder over,  gamle postkort, landlister mv. Det er også her Du
har mulighed for at læse tidligere udgivne medlemsblade – helt tilbage fra 1966 og frem til
nu. Og er der medlemmer med foreningsinformation for tiden fra før 1966, hører webud-
valget gerne fra dig. Biblioteket skal på sigt udvides med en række funktioner, der gør
det muligt at udtrække data ud fra specifikke ønsker. Men det kræver, at vi får systemati-
seret materialet og udvidet vort kendskab til, hvad der er på de enkelte billeder og hvor
og hvornår de er taget.

Medlemsforum
Enkelte medlemmer har fundet frem til det menupunkt, der hedder medlemsforum. Da det
kræver login med brugernavn og password er det stadig lukket land for medlemmer uden
disse oplysninger. Status er lige nu, at vi netop har opgraderet denne del af hjemmeside-
systemet til det senest udgivne. Der udestår her en del tilretninger, bl.a. i oversættelse
fra engelsk til dansk, ligesom medlemskartoteket skal integreres i systemet. Når dette er
på plads åbner der sig en lang række nye muligheder for selskabets medlemmer.

Vi vil senere vende tilbage med en nærmere gennemgang af, hvad I kan bruge systemet
til. Kort fortalt er det en pendant til Facebook og Google+ , altså et socialt forum, hvor
man kan dele nyheder, artikler, billeder og videoer med udvalgte personer, alt efter inter-
essefællesskaber o.l. Deltagere i en Festival på øerne, deltagere i en slægtsforsknings-
gruppe o.l. kunne være eksempler på sådanne sociale fora.

Så snart vi har styr på Medlemsforum vil vi åbne op for systemet. Bl.a. så I kan komme
ind og kontrollere de oplysninger vi har om jer i Medlemskartoteket. Men I vil høre mere
herom senere, bl.a. når vi udsender en mail til de af jer, hvor vi har en fungerende mail-
adresse. Det vil vi gøre når vi vurderer, at systemet er klar til at modtage jeres login.

I systemet vil I støde på en hel del steder, hvor der mangler tekst – og hvor der mangler
billeder. Der er også steder, hvor teknikken endnu ikke fungerer, som vi vil, den skal. Alt
det undskylder webudvalget så meget, de overhovedet kan – samtidig med de knokler på
med at få tingene bragt i orden. Og hvis I spørger, om I på nogen måde kan hjælpe til i
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Bravo Tours har et kanongodt tilbud
til Dansk Vestindisk Selskabs medlemmer
-her og nu

Dansk Vestindisk Selskab og Bravo Tours har indgået et samarbejde, som  nu
medfører, at vi kan give jer nogle helt specielle tilbud – ud fra devisen „først til
mølle får først malet“. I kan således komme over og se til de gamle sukker-møller
for en rigtig god pris:

 Afgangen d. 23/11 BLL – STX
De sidste pladser fra. kr. 6998,- spar op til 5.900,- . F.eks. 2 ugers kombinationsrejse
mellem St. Croix og St. Thomas, The Buccaneer & Winward – nu kun kr. 6.998

Afgangen d. 30/11 CPH – STX
De sidste pladser fra. kr. 6998,- spar op til 5.500,-.  F.eks. 14 dage på Winward Passage
Hotel  - nu kun kr. 6.998,-

Afgangen d. 7/12 BLL – STX
Priser fra 7.498,- . F.eks. 2 ugers kombinations rejse mellem by og strand, Caravelle &
Divi – nu kun kr. 7.498,-

Afgangen d. 14/12 CPH – STX
 Priser fra 7.998,-, f.eks. 14 dage på Holger Danske hotel – nu kun kr. 7.998,-

Kun flyrejsen – ud og hjem 
Derudover er der på alle ovennævnte afgange mulighed for Flight only til St. Croix  –
14 dage –  til kr. 5.998,-

Send en mail til optimering@bravotours.dk og få et fantastisk tilbud på din næste tur
til øerne. Og glæd dig samtidig over at være medlem af Dansk Vestindisk Selskab.

dette arbejde, så er svaret JA: Vil I være med til at udvikle og vedligeholde hjemmesiden,
så er det bare at komme på banen. Har I en tekst til en side eller to – eller gerne endnu
flere – så send den til os (webudvalget@dwis.dk). Har I en samling billeder – eller en
film/video  knyttet til en tidligere festival, så send dem til os (vedhæft dem gerne i en mail
til dvs.dwis@gmail.com) – så skal vi sørge for det videre fornødne.

Velkommen til den nye hjemmeside fra webudvalget:
Dorte Paaske Rasmussen, Ben Säbel, Ebbe Tor Andersen og Erik
Marcussen
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Referat af den ordinære
generalforsamling afholdt i
Taastrup Kulturcenter,
torsdag den 21. oktober
2011 kl. 19.30

Foreningens formand, Anne Walbom
(AW) bød velkommen til de 14 medlem-
mer, der havde valgt at deltage i general-
forsamlingen (ud over de 6 tilstedevæ-
rende bestyrelsesmedlemmer. 4 bestyrel-
sesmedlemmer havde meldt afbud)

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Hans Torpet (HT)
valgt som dirigent. HT blev enstemmigt
valgt. HT konstaterede, at generalfors-
amlingen var lovligt indkaldt. Herefter
gav HT ordet til formanden. HT beslut-
tede at eventuelle spørgsmål til beret-
ningerne skulle stilles efter at alle beret-
ninger var fremført.

Ad 2. Selskabets virksomhed:

2a. Formandens beretning Anne
Walbom (AW)
Dette bestyrelsesår har været Festivalår.
Sådanne år er altid travle. Men Dansk
Vestindisk Selskab laver jo andet end at
rejse.

Andre overskrifter på dette år kunne væ-
re: Ny hjemmeside, Bravo Tours direkte
fly og arkivets vandskade. Men disse
emner vil komme længere fremme i dags-
ordnen.

Bestyrelsen har nedsat nogle udvalg,
hvis formand altid er medlem af bestyrel-
sen, men ellers kan medlemmerne sag-
tens komme udenfor bestyrelsen. Derfor
vil vi i dag høre beretninger fra følgende
udvalg: Festivaludvalget (her er jeg for-

mand), Mødeudvalget (med Marianne
Gall som formand) og Bladudvalget (med
Vibeke Maduro Tuxen som formand). Vi
har også et kulturhistorisk udvalg (her er
jeg også formand).

Desuden har vi et webudvalg (med
Dorte Paaske Rasmussen som formand)
og et medlemssekretariat (ved Erik Mar-
cussen) og et arkiv (ved Walther Dam-
gaard).

Egentlig har vi også et 2017-udvalg, det
har ikke holdt møder i år. Men da 2017
nu nærmer sig, så vil vi i den nye besty-
relse beslutte, hvad vi gør fremover.

Ved sidste generalforsamling, gav jeg
året følgende overskrift: „Det tidligere
Dansk Vestindien er i offentlighedens
søgelys“.

Den overskrift synes jeg stadig passer.
Udstillingen på Nationalmuseet, som var
arrangeret af Ulla Lunn i samarbejde med
Louise Sebro, fik fin omtale. Den er net-
op lukket og skal nu vandre videre.

Køge-udstillingen med Emilie Langkjærs
fotografier fra St. Croix lukkede 2. januar
2011 efter næsten et år. Den gav henven-
delser fra folk, som også havde vestindi-
ske postkort i gemmerne eller som havde
nogle spørgsmål, som f.eks. ser der sta-
dig sådan ud derovre????

DR’s TV udsendelse „Ved du, hvem du
er?“, med Anne Linnet blev genudsendt,
og DK4 har haft en række rejseskildrin-
ger – 3 udsendelser med titlen „Det solg-
te paradis“.

I den sammenhæng vil jeg sige at vi og-
så i år har haft et fint samarbejde med
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Karin Gert Nielsen. Desuden deltog /
hjalp vi med på Øernes stand ved Rejse-
messerne i både Herning og i Øksnehal-
len. Karins mål er, at få antallet af danske
turister til US VI til at stige, - og det kan
vi i DVS kun bakke op om. For jo flere
danskere, som rejser der ud, jo større er
sandsynligheden for at få flere medlem-
mer til Dansk Vestindisk Selskab.

Jeg deltog i KUKS årsmøde, som i år
fandt sted på Frederiksberg slot. Først
var der pindemadder, så en spændende
rundvisning på slottet. Så var der afhol-
delsen af Komite-mødet (som foregik på
engelsk). Fornemt og samtidig ret uorga-
niseret på samme tid (der manglede bl.a.
referat fra sidste møde). Endnu engang
fik min beretning om vores mødeaktivitet
etc. nogen af de andre foreninger til at
stille interesserede spørgsmål.

Ligesom de foregående år, får jeg som
formand mange henvendelser, både fra
folk, som allerede er medlemmer, men og-
så fra måske kommende.  Og hvad drejer
disse henvendelser sig om? Mange af
dem handler om det at rejse ud til øerne,
hvilken årstid er den bedste osv.  Der er
også mange, som handler om slægts-
forskning. Jeg har givet gode råd til folk,
som gerne vil ud og optræde bl.a. Århus
Friskole.

Så er der med jævne mellemrum henven-
delser fra studerende, som enten har
fundet os via nettet, eller som er blevet
henvist til mig, fordi nogen mente, at
dette emne ville jeg sikkert have nogen
bøger om eller måske nogle fotos af.

En særlig interessant henvendelse kom
fra forfatteren Thorkild Hansens barne-
barn. Gudrun Hasle. Hun er kunstner, og

er netop aktuel som en del af udstillin-
gen Enter II på Brandts klædefabrik i
Odense.

Jeg vil slutte af med at sige tak til besty-
relsen, alle har gjort en stor indsats. Tak
til dem, som har været aktive i udvalge-
ne, som har været kontaktpersoner og så
til sidst tak til vores boghandler Cay
Andersen og vores arkivchef Walther
Damgaard, som begge har haft et travlt
år.

2b. Kulturhistorisk udvalg Anne
Walbom (AW)
Kulturudvalget er et flittigt og stort
udvalg, som består af mig som formand
samt vores redaktør Vibeke Maduro
Tuxen, vores web-ansvarlige Dorte
Paaske Rasmussen samt Jonas Møller
Pedersen, Vibe Maria Martens og Asger
Larsen – vi seks er medlemmer af besty-
relsen. Så er der medlemmerne uden for
bestyrelsen: Louise Sebro og Niklas
Thode Jensen (som heldigvis er kommet
tilbage fra Firenze).

Vi har valgt at stoppe ungdomsudveks-
lingen – for i stedet vil vi hellere give
nogen, som er ældre/voksne en hjælpen-
de hånd, når en situation opstår, eller når
der kommer et projekt, som er værd at
støtte. Vi var nemlig begyndt at overve-
je, hvad vi egentlig fik ud af „de unge“.
Og de mange penge, som det kostede
os, besluttede bestyrelsen at den hellere
ville bruge på nogle mere relevante per-
soner.

Så derfor betalte vi Myron Jacksons bil-
let til Danmark, så han kunne deltage i
symposiet „US Virgin Islands and Den-
mark – Our mutual heritage“ på National
Museet den 26. og 27. maj. Alle, der var
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til stede den dag (og det var der faktisk
mange DVS-medlemmer som var) vil sik-
kert give mig ret i, at hans indlæg var
vigtigt.

Det kulturhistoriske udvalg beskæftiger
sig med mange emner. Generelt kan man
sige, at vi i udvalget „fodrer“ bladet med
historisk stof, og at vi kommer med for-
slag til indholdet på medlemsmøderne.
Også nye tiltag på vores hjemmeside har
udvalget debatteret indgående.

Fotobogen „St. Croix – Historic Photos/
historiske fotos“ udkom for et år siden
og blev hurtigt totalt udsolgt på St.
Croix. Vi er mange gange blevet bedt om,
at genoptrykke den – og det er nu sket.
Vi har derfor kunnet sende 600 bøger til
salg på St. Croix. Endnu en gang kan vi
konstatere, at store forsendelser til St.
Croix er yderst langsommeligt og bu-
reaukratisk. Toldbehandling finder sted i
USA, og først derpå går det videre til St.
Croix.

Men det afholder os ikke fra at lave en
tilsvarende bog om St. Thomas og St.
John – Tidshorisonten er ca.3 år. Der
dukker hele tiden nye interessante foto-
grafier op fra privatsamlinger.

Fotoudstillingen med Emilie Langkjærs
fotografier fra St. Croix blev efter et års
udstilling på Køge Museum, pakket ned
og vandrede til Jylland – nemlig til Glud
frilandsmuseum i nærheden af Vejle,
hvor den har hængt hele sommeren. Emi-
lies mand var nemlig født på en gård i
nærheden. Inden Glud hang udstillingen
i 3 dage på Aarhus Rådhus. Den interes-
se, som der har været for udstillingen,
kan jo nemt få et kulturhistorisk udvalg
til at tænke mere i udstillingsbaner.

Fra udvalget kom ideen om at undervise
guider i vestindisk historie. Først drøf-
tede vi den med Karin Gert Nielsen fra
turistkontoret, som var meget positiv.
Derpå præsenterede jeg ideen for Bravo
Tours, som jo stod for at skulle sende 7
rejseledere af sted til Vestindien. Alle er
de erfarne guider fra bl.a. Vietnam og In-
dien – men „grønne“ udi den vestindiske
historie. Der var stor begejstring for ide-
en, så Niklas Thode Jensen og jeg plan-
lagde derfor en hel dags undervisning,
og lærerne var udover os Per Nielsen,
Aske Stick og Lasse Rodewald. Vi har
fået megen positiv respons og faktisk
henvendelser fra andre, om vi kunne
tænke os at gøre det igen.

Også i år har der været historiestude-
rende fra Københavns Universitet på St.
John. Det sker jo i et samarbejde med
arkæologen Ken Wilde fra St. Johns
National Park Service, og det er NPS
som financierer det. Denne fortsatte
kontakt og samarbejde mellem Ken
Wilde og Jonas Møller Pedersen, giver
ikke alene unge studerende interessante
muligheder, men giver også os i DVS
spændende foredrag, samt unge histo-
rikere, som bliver interesseret i Vestin-
dien. Det er på alle måder godt for DVS.

På det seneste har udvalget diskuteret
ideen om at udskrive en priskonkurren-
ce in det bedste universitetsspceiale om
Dansk Vestindien. Vi er foreløbig kom-
met frem til, at den geografiske afgræns-
ning skal være det tidligere Dansk Vest-
indien og den tidsmæssige afgrænsning
er fra de første mennesker dukkede op til
i dag. Annonceringen skal være på alle
danske universiteter og præmien kunne
evt. være 10 t. kr. Dette tiltag ville være
med til at styrke interessen ikke kun
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blandt historikere men også blandt f.eks.
geografer. Fordelen for DVS ville også
være muligheden for at få spændende
nyt stof på vores hjemmeside, til vores
blad og medlemsmøder. Dette vil den nye
bestyrelse arbejde videre med.

Slægtsforskningsgruppen har ikke været
meget aktiv i år – dette skyldes nok mest
travlhed hos undertegnede. Men vi vil
blive aktiv igen, og sikkert med nye del-
tagere.

I udvalget har vi også indgående drøftet
forslag til nyt og interessant „gammelt“
stof, som kunne ligge på vores hjemme-
side. Det vil Webudvalget fortælle mere
om. Jeg vil kun sige her, at vi har rigtig
mange gode ideer!

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til hele
udvalget for dets store arbejdsindsats.

2c. Webudvalget  Dorte Paaske (DP)
Ved gennemlæsning af webudvalgets
beretning fra 2010 kan vi konstatere at
tingene ikke altid går som planlagt – men
vores beslutning om at gøre noget ved
tingene i 2011 har holdt stik. I sidste års
beretning blev det nævnt at Ben Säbel
skulle stå for den tekniske udførelse, at
open-source-databasesystemet hed
Coppermine og at budgettet i første
omgang lød på 10.000 kr.

I dag kan vi berette at Selskabets nye
hjemmeside er oprettet i et open-source
CMS-system som hedder Joomla, sup-
pleret med et medlemsforum, der hedder
JomSocial, den tekniske implementering
er foretaget af Carsten Thrane fra IT-
Universitetet, Saurabh Shyara fra
iSquare Technologies i Indien samt af
Erik Marcussen. Designet er udført af
Birgitte Vestergaard, Bgraphic. Hjemme-

siden er i dag hostet hos GIGAHOST.dk,
med god plads og til en meget konkur-
rencedygtig pris.  Det er vigtigt, da vi
påtænker at lægge rigtig mange ting ud
på hjemmesiden.

Budgettet på 10 t. kr. holdt ikke helt -
hjemmesiden ender med at have kostet
os i nærheden af 25 t. kr. Men på det om-
råde må det siges at være rørende billigt.

Vi kan også berette at projektet har ko-
stet meget mere tid og mange flere kræf-
ter end vi umiddelbart havde forestillet
os. En væsentlig forklaring er selvfølge-
lig, at vi ikke har en meget stor pose
penge til at få etableret en ny hjemmesi-
de for, og at døgnet kun har 24 timer. Vi
har forhandlet os til gode aftaler med de
folk som er på projektet og Indien har
særdeles konkurrencedygtige timepriser.

Vi har valgt at lancere den nye hjemme-
side i forbindelse med generalforsamlin-
gen – der mangler dog stadigvæk både
indhold samt tekniske detaljer før vi kan
sige at hjemmesiden er på et stadie som
vi er tilfredse med. Men vi ved også at
hvis vi ikke på et eller andet tidspunkt
sætter tingene i værk, sander et projekt
som dette til.

En hjemmeside kræver vedligeholdelse
for at være interessant både for Selska-
bets medlemmer og for omverdenen. Det
kræver både lidt tid – og ikke mindst in-
teresse. Herfra lyder der derfor en meget
stor opfordring til at vi får interesserede
medlemmer på banen – i dag er hjemme-
sidevedligeholdelsen koncentreret om
ganske få personer. Så kom ud af busken
– send en mail til webudvalget@dwis.dk
eller kontakt et af udvalgets medlemmer.
Det kræver ikke den store tekniske kun-
nen at være med til at holde hjemmesi-
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den levende – vi skal nok gøre jer i
stand til at rette nyheder mm. således at
hjemmesiden hele tiden virker vedkom-
mende og opdateret.

Det skal også nævnes at bestyrelsen har
besluttet at acceptere at have banner-
annoncering på forsiden – vi må så se
hvad dette vil medføre af bidrag til drif-
ten af hjemmesiden.

Der ligger stadigvæk et stort arbejde for-
an os – og vi opfordrer alle til at komme
med ris, ros og gode råd til webudvalget
således at vi i 2012 og fremover kan bli-
ve stolte af vores nye hjemmeside.

2d. Festivaludvalget Anne Walbom (AW)
Rejseudvalget består af Marianne Gall,
Erik Marcussen, Per Dahl og Asger
Larsen (alle medlemmer af bestyrelsen),
Dorte Nielsen (uden for bestyrelsen) og
mig – som også blev valgt til formand.
Belært af erfaringerne fra rejsen i 2007,
så besluttede vi følgende:
Vi skulle ikke rejse som en stor gruppe
– men deles op i 2 grupper. Hvis man
gerne ville rejse på egen hånd, så var det
helt OK. Desuden var alt vedrørende
forsikring den enkeltes eget ansvar.
Vi indhentede tilbud hos Nyhavns Rej-
ser og Unique Tours. Nyhavn var faktisk
lidt billigere end Unique, men deres be-
tingelser omkring depositum etc. var me-
get usmidige. Den store fordel ved Heidi
Holm fra Unique er, at hun kender os, og
er meget forstående f.eks. mht. til at om-
bytte navne.
Næsten alle medlemmer her fra kom med,
og det var jo en god ting. Så vi var en
gruppe på 16 personer, som tog med
Delta Airlines og overnatning i Atlanta –
den gruppe havde Dorte Nielsen som
tovholder. Den anden gruppe på 21 tog

med American Airlines over Miami – her
var jeg tovholder. Så var der 17 personer,
som rejste på egen hånd.

Det viste sig, at ideen med mindre grup-
per var god. For Miami gruppen fik sig
en overraskelse, da vi i god tid stod om
morgenen i Miami og fandt ud af, at en
masse fly (incl. vores) var aflyst p.g.a.
brændstofmangel. Vi endte med at blive
fløjet til Tampa for at overnatte der, og
så videre over San Juan til St. Croix. At
det lykkedes os at komme frem med kun
et døgns forsinkelse, skyldtes at vi var
en håndterbar gruppe både med hensyn
til ombookning og hotelindkvartering.
.
Jeg havde holdt møder om indkvartering
ude på øerne – på St. Croix var det Nina
York og Betsy Rezende, som var Festi-
valansvarlige. På St. Thomas var det kun
Mrs. Schulterbrandt – og hun insistere-
de på, at jeg ikke måtte kommunikere
med andre end hende. Hun ville helst at
det foregik med fax eller med gammel-
dags brev. Da jeg nægtede fax, gik hun
med til e-mails. Men det var ikke nemt –
for det viste sig, at hun ikke læste dem.
Derfor opstod der visse fejl/problemer,
som jeg ikke vil komme nærmere ind på.
Men alt endte med at blive løst, selv om
det tog lang tid.
Der var også nogen diskussion om den
interne transport. Allerede i 2007 blev
det slået fast, at det er langt nemmere at
arrangere disse transporter lokalt. Dvs.
at når der er Festival i DK, så arrangerer
og betaler vi transport for vores gæster
mellem København og Jylland. Og når
der er Festival ude på øerne, så arrange-
rer og betaler FOD vores transport mel-
lem øerne. Det var der ingen problemer
ved på St. Croix, men på St. Thomas
nægtede Mrs. Schulterbrandt at en



20 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November  2011

sådan aftale fandtes. Det gik i første
omgang ud over St. Croix, fordi de hav-
de lagt pengene ud.

Men alt endte med at blive løst, og vi fik
en rigtig vellykket Festival på begge øer.
Jeg vil gerne takke festivaludvalget for
den gode indsats. Og der skal også her-
fra lyde en tak til alle Festivaldeltagerne,
for de var gode gæster – og forhåbentlig
vil de også være værter sommeren 2013,
når vi skal afholde Festival her i Dan-
mark.

2e. Mødeudvalget Marianne Gall (MG)
Et kort resume over mødeaktiviteten si-
den sidste generalforsamling:
Der har været 5 medlemsmøder, 3 her i
Taastrup og 2 i Horsens, derudover har
vi afholdt et vinter – og et forårstræf.

26/11-10 havde vi i Taastrup besøg af
Signe Haubroe Flygare og Stig Sønder-
gaard Rasmussen, praktikanter ved St.
John National Parkservice. De havde
undersøgt området omkring Haulover
plantagen, indbyggerne og deres liv fra
1728-1848. Spændende at høre om de
store udfordringer og anderledes ople-
velser, de havde på St. John. Derefter så/
genså vi filmen „Med Erik Kjersgaard i
Dansk Vestindien“.

28/1-11 besøgte vi endnu en gang Øre-
gaard Museum med stor succes. Udstil-
lingen hed „På sporet at det skønne – fra
København til Dansk Vestindien“. Vores
tidligere formand og historiker Per Niel-
sen og billedkunstneren Søren Lose,
som begge havde været med til at lave
udstillingen, var til stede, viste rundt og
fortalte til stor fornøjelse for medlemmer-
ne.

Det var i øvrigt et meget smukt nyreno-
veret Øregaard, vi indtog for en aften,
og vi havde det hele for os selv. Så stor
tak til Øregaard Museum/Sidsel Maria
Søndergaard og de 2 medhjælpere.

10/3-11 Et af vore medlemmer, Kirsten
Scherer, fortalte i Taastrup meget beskri-
vende og indlevende om sin vidunderli-
ge barndom på en anden caribisk ø, nem-
lig Jamaica. Derefter hørte vi lidt om
Christiansteds 275 års fødselsdag i ja-
nuar, hvor Anne Walbom bl.a. havde del-
taget i en konference på Government
House.Til slut festivalorientering med de
sidste informationer inden den nært fo-
restående rejse.

12/3-11 var det lykkedes at få Chri-stine
Svop og Martin Mariager til Hors-ens.
De havde deltaget i ungdomsud-
vekslingen, og fortalte om deres oplevel-
ser og erfaringer ved deres ophold på
Øerne, 2 unges kulturmøde med US
Virgin Islands. Også her sluttedes der af
med festival-orientering.

30/4-11 Københavns (By)Museum
havde arrangeret en byvandring i slaver-
nes spor, kombineret med foredrag på
museet for at belyse koloniernes betyd-
ning for hovedstaden. Vi, foreningens
medlemmer, var så heldige at blive invi-
teret med på denne „rejse i fortiden“. Det
siger vi tak for til Københavns Museum,
og for det fine arrangement.

23/9-11 Et andet af vores medlemmer,
PhD Ekstern Lektor ved Københavns
Universitet, Niklas Thode Jensen, for-
talte med stor indsigt og en twist af hu-
mor om arbejde, leveforhold og sundhed
blandt slaverne på St. Croix. Efterfølgen-
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de blev der også besvaret rigtig mange
spørgsmål.

Til sidst vil jeg, som jeg plejer, sige tak til
dem, der har givet en hjælpende hånd
med ved møderne, og tak til den øvrige
bestyrelse for godt samarbejde.

2f. Medlemsbladet Vibeke Maduro
Tuxen (VMT)
Siden sidste generalforsamling er der
udkommet 5 blade, heldigvis nu i farve.
Det tror jeg, alle er glade for, ikke mindst
er det betydelig mere tilfredsstillende for
redaktøren ikke længere i sidste ende at
skulle se de fine farvefotografier lavet
om til sort-hvide.

Der udkom 5 blade i år, men det har ind
imellem været meget vanskeligt at skaffe
stof til bladene, det har faktisk været til-
tagende vanskeligt igennem det seneste
år. Jeg vil gerne kraftigt opfordre med-
lemmerne til at bidrage, selvfølgelig me-
get gerne med artikler, men også med
oplysninger om f.eks. arrangementer,
emner til artikler eller andet, jeg så kan
gå videre med. Det er helt nødvendigt
for at vi fortsat kan lave et medlemsblad
og udkomme 5 gange om året.

Derfor også en stor tak til de medlemmer
og andre, der har bidraget med artikler,
kommentarer o.a. til bladet. Stor tak også
til Erik Marcussen og til Finn Ferrall, den
„gamle“ redaktør, der til trods for at han
jo nu er „eks“, med stor tålmodighed og
dygtighed til stadighed yder et stort b-
idrag med at færdiggøre bladet.
.
2g. Medlemssekretariatet Erik
Marcussen (EM)
Ud over de løbende forretninger i Med-
lemssekretariatet – vedligeholdelse af

medlemsoplysninger, udsendelse af
medlemsblade, opkrævning af kontin-
gent mv. - er der én aktivitet, der virkelig
har præget medlemssekretariatets arbej-
de i det nu afsluttede regnskabsår:
Forberedelse af den nye hjemmeside,
herunder ikke mindst at få gjort klar til at
få flyttet medlemskartoteket fra en Mi-
crosoft-database over til noget mere
tidssvarende: Et online-tilgængeligt
medlemskartotek, som selskabets med-
lemmer forhåbentlig flittigt vil vedlige-
holde med flid og omhu mange år frem.

Men den nye hjemmeside er jo kun lige
sat i søen – så i de kommende måneder
forestår et stort arbejde med at få sikret
konsistens mellem gamle og nye oplys-
ninger – vi skal jo helst ikke opkræve alt
for mange medlemmer forkerte beløb –
og helst ingen overhovedet.

2h. Arkivet Walther Damgaard (WD)
Også i år har der været mere aktivitet i
arkivet end det så ofte har været tilfæl-
det.

De opmærksomme læsere af medlemsbla-
det har set mine kradserier i september-
nummeret. Det var en våd omgang. De
heftige regnskyl i København 2.-3. juli
2011 gav problemer for mange kældre i
København og nærmeste omegn. Og
kældrene i Ny Kongensgade var ingen
undtagelse. Vi fik vand i kælderen, hvor
foreningens arkiv holder til.

Jeg havde ikke mulighed for at komme i
arkivet førend 6. juni. Da var vandet hel-
digvis sunket igen, men der var stadig
meget fugtigt. Det lykkedes at få fat i en
affugter, som derefter kørt i døgndrift i
de næste 4 uger, og det hjalp. Der har
været 3-5 cm vand på gulvet at dømme
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efter „vandmærkerne“, så alle tingene de
nederste hylder på reolerne havde fået
skader. Heldigvis var en del af arkivkas-
serne på disse hylder tomme, men en
enkelt kasse indeholdt en hel del ældre
fotos af forskellig karakter bl.a. fotos fra
tidligere festivaler. En stor del af disse
fotos kunne reddes, idet de er vasket og
tørret, men enkelte er trods alt skadet.
Nogle er smidt ud, da de simpelthen gik i
opløsning på overfladen.

En hel del bøger er skadet, men det er al-
le bøger, som vi har i stort antal „Kunst-
ner i Tropesol“, „Vestindien for 250 år
siden“, „En officer i Dansk Vestindien“,
så den skade er til at overse. Også en
stor del af postkortene er gået til og stod
ikke til at redde, men der er stadig lidt
tilbage. Til alt held havde jeg stillet alle
vore arvede billeder op på nogle lægter,
så de har ikke lidt så stor skade. Nogle er
dog skadet i rammerne. Alle billeder er
tørret af. En kasse med gamle medlems-
blade, som stod direkte på gulvet er ska-
det og de nederste medlemsblade er kas-
seret.

Jeg fik alle reolerne op på lægter, så fug-
ten kunne komme væk fra bunden af reo-
lerne. Det var noget af en opgave, der
var ikke plads til at tømme dem først.

Jeg har været i arkivet i mandags og det
ser så nogenlunde ud. Der virker ikke
længere fugtigt, og det ser ud til at reo-
lerne overlever i første omgang, men de
fleste har fået grimme vandskader. Så når
vi forhåbentlig finder et bedre lokale skal
vi nok overveje at investere i lidt nye
reoler.

Der har dog også været lyspunkter i ar-
kivet i år. I sommer besøgte jeg Frida

Svensgaard og hendes mor og bror i
Næstved. Fridas far var fra sidst i
30’erne og frem til 49 elværksbestyrer i
Charlotte Amalie. Familien har været så
venlige at låne os en del materiale af for-
skellig art. Jeg er i gang med al lave en
indskanning af tingene.

Også Torben Rützou´s datter Birgitte har
været så venlig at låne os det materiale
som hun er i besiddelse af. Det bliver
også skannet i det omfang vi ikke allere-
de har det i arkivet.

Jeg vil slutte som sidste år med at sige:
Skulle nogen høre om eller kende til et
godt og billigt lokale vil vi meget gerne
have et tip.

Bemærkninger til beretningerne:
Peter Rastrup spurgte AW hvad det var
for et fint møde hun havde deltaget i på
Frederiksberg Slot? AW svarede at det
var et KUKS arrangement – KUKS står
for Komiteen for Udlandsforeningers
Kulturelle Samvirke. DVS’ bestyrelse
inviteres til deres arrangementer og der
er dress code. Det er en meget farvestrå-
lende oplevelse da de forskellige landes
repræsentanter kommer i deres nationale
tøj.
Ebbe Tor Andersen spurgte om hvilke
tanker bestyrelsen har gjort sig omkring
at udgive et trykt med-lemsblad og sam-
tidig have en hjemmeside. ETA bemærke-
de at det var oplagt at benytte søgemu-
lighederne i hjemmesidens database til
artikler fra medlemsbladet. EM nævnte i
sit svar, at hjemmesiden og bladet skulle
ses som to forbundne kar: Nogle ting
var oplagte til hjemmesiden, andre var
oplagte til bladet. Med en udgivelsesfre-
kvens på 5 blade årligt er der grænser
for, hvor aktuelle informationer bladet
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kan formidle, omvendt er der artikler så
lange, at de dårligt kan formidles via
skærmlæsning. Så hjemmesiden skal bl.a.
lægge op til fordybelse i medlemsbladet.
Med hensyn til søgning på hjemmesiden
er der fuld opbakning hertil. Det er et
punkt, der vil blive bearbejdet yderligere
når hjemmesiden er begyndt at fungere
til vores fulde tilfredshed. Her og nu er
der flere basale ting, der skal under
kontrol.

Beretningerne blev herefter alle
godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af regnskab 2010-2011
Erik Marcussen (EM)
Så aflagde Dansk Vestindisk Selskab
regnskab endnu en gang. Og da regn-
skabet efter Kasserens bedste overbe-
visning ikke var nogen gyser,blev det
gjort ret summarisk.
Selskabet – eksklusive kulturaktiviteter
og festivalforhold – ender med et over-
skud på 46 t.kr. Noget lavere end sidste
år, men det skal her tages i betragtning
at der er brugt godt 25 t.kr. på at udvikle
selskabets nye hjemmeside. Med i bille-
det er også, at vi sidste år fik et legat på
25 t.kr. – men til gengæld har vi så æn-
dret kontingentfordelingsnøglen til
gunst for selskabet - og til ugunst for
festivaludvalget.
Festivaludvalget får som lige nævnt lidt
mindre ud af kontingentindbetalingen
end i tidligere år. Det opvejes i år af, at
der i forbindelse med Festival 2011 er til-
gået 76 t.kr. fra rejsedeltagerne, og det
samlede overskud ender på godt 115 t.kr.
I forhold til sidste år er det en forbedring
på over 200 t.kr., men en sådan sammen-
ligning er ikke rimelig – i og med det er
afviklingen af Festival i Danmark, der be-
stemmer det endelige resultat.

Kulturudvalget går ud af året med et un-
derskud på 40 t.kr. Flere modsatrettede
forhold spiller dog ind her. Et legatbi-
drag, som rettelig vedrører sidste års ud-
givelse af fotobogen, er først indgået
her i år – 25 t.kr. – fotobogen solgte rig-
tig godt sidste år, men den er nu genop-
trykt og en stor del af oplaget er sendt til
øerne. Der ligger her et ikke-bogført ak-
tiv som forsigtigt vurderet vel udgør 30
t.kr. Men i hvilken takt, disse midler til-
går selskabet, afhænger af, hvordan bø-
gerne sælges på øerne. Og udgiften til
genoptrykket – godt 60 t.kr. – er en ud-
gift i det aflagte regnskab. Og projekt
ungdomsudveksling ender med at bela-
ste regnskabet med 23 t.kr.
Hvis vi så går videre til statussiden kan I
se, at selskabet ender med en samlet for-
mue på over 1.2 mio.kr. Størstedelen af
formuen – 1125 t.kr. opgjort til erhver-
velsespris – er placeret i obligationer,
mens bankindestående og diverse perio-
diseringsposter tilsammen løber op i 81
t.kr. Så vil I selvfølgelig sige, at så man-
ge penge skal der da ikke stå på en
bankbog. Det kræver da også en forkla-
ring. Vores bankforbindelse – Lån &
Spar Bank – har i de senere år ikke givet
nogen forrentning af vore indeståender
– en situation I sikkert kender fra jeres
egen bank – hvilket vi selvfølgelig ikke
har været tilfredse med. Vi har derfor
gennemført en udbudsforretning tidli-
gere på året, og har nu aktuelle likvider
stående på konti i BRF-bank. Til en ac-
ceptabel forrentning. Samtidig har vi op-
nået gebyrfrihed for den beholdning af
BRF-obligationer, vi måtte have.
Fordelt på passivsiden råder selskabet
og festivalfonden hver over en halv mil-
lion kroner, mens kulturvalget regn-
skabsmæssigt må nøjes med lidt under
200 t.kr. Men som tidligere nævnt for-
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venter vi positive bidrag fra salget af
den nyoptrykte fotobog. Er der spørgs-
mål til regnskabet – hvis ikke – så over-
lader jeg ordet til dirigenten

Bemærkninger til regnskabet:
Walther Damgaard spurgte om hvor
meget Festivaludvalgets kassebehold-
ning var for 4 år siden – for sammenlig-
ningens skyld til årets regnskab. EM
svarede, at ud fra hans erindring var be-
løbet omkring de 300 t.kr. (efterfølgende
opslag i regnskabet viser knap 300 t.kr
ved udgangen af regnskabsår 2005-2006,
året efter var beløbet steget til kr. 375
t.kr.)

Regnskabet blev herefter godkendt med
applaus.

4. Forelæggelse af budget 2011-2012,
herunder fastlæggelse af medlemskon-
tingent Erik Marcussen (EM)
På generalforsamlingen plejer kontin-
gentfastsættelsen at være det, der inter-
esserer mest, når regnskabsårets budget
lægges frem. Det er egentlig lidt overra-
skende for det er snart en del år siden,
kontingentet sidst har bevæget sig. Og
det budget, bestyrelsen lægger frem i år,
er da heller ingen undtagelse. Det er sta-
dig 300 kr. årligt pr. husstand for de med-
lemmer, der modtager et fysisk blad med
posten – de elektroniske medlemmer
slipper med 260 kr.
Vi har dog ændret lidt på fordelingsnøg-
len mellem selskabet og Festivaludval-
get. Tidligere gik 50 kr. ud af de 300 kr. til
Festivaludvalget, til sikring af, at selsk-
abet havde tilstrækkelige midler til at
kunne gennemføre Festivaler i Danmark,
som vi kunne være bekendte over for
vore vestindiske gæster. Men set i lyset
af, at Festivalformuen nu overstiger ½

million kroner, forekommer det ikke rime-
ligt at fortsætte en større kapitalopsam-
ling i Festivaludvalget. Derfor hedder
fordelingsnøglen nu 275 kr. til selskabet
og 25 kr. til Festivaludvalget.
Selskabet forventer stadig at kunne præ-
stere et overskud – til trods for at det må
forventes at den øge fokusering på de e-
lektroniske medier vil betyde yderligere
omkostninger, ligesom selskabet satser
på at finde en noget mere holdbar arkiv-
løsning end den, vi har i dag.
Kulturudvalget ender i budgettet med at
være nogenlunde i balance – men kan
dog godt ende med at falde lidt bedre ud
end vist. Det er usikkert i hvilket tempo
vi kan sælge de 600 bøger – Historic
Photos from St Croix – der er sendt til
øerne – med en positiv forøgelse af
resultatlinjen.
I følge budgettet ender vi kapitalmæs-
sigt om ca. 8 måneder med lidt over ½
million kroner i henholdsvis selskabet
og i festivalfonden, suppleret med godt
200 t.kr. i kulturudvalget.

Men altså – fortsat 300 kr. pr. husstand
om året i kontingent.

Budgettet  blev herefter godkendt med
applaus.

5. Behandling af fremsatte forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
Anne Walbom, Dorte Paaske Rasmus-
sen, Erik Marcussen, Per Dahl og Vibeke
Maduro Tuxen var på valg. Per Dahl
afstod fra genvalg på grund af sygdom.
Som afløser foreslog bestyrelsen Bjarne
Bidstrup.

Alle blev valgt med applaus.
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7. Valg af revisorer
Flemming Bergqvist og Henrik Teileskov
blev genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant
Jens Benoni Willumsen blev genvalgt.

9. Eventuelt
Lillen Bidstrup spurgte om der var pla-
ner om at gentage arrangementet på Kø-
benhavns Bymuseum med efterfølgende
byvandring. AW svarede at mødeudval-
get vil notere sig ønsket. Tonni Ander-
sen spurgte om der var tanker om at ryk-
ke på festivalrejserne således at Selsk-
abet kunne rejse til øerne i 2017. WD
svarede at det ville betyde at der skulle
ændres på sekvensen (4 års mellemrum)
til 3 års mellemrum. Dette har øerne ikke
været indstillet på. Øerne kommer til
Danmark i 2017. AW tilføjede at Selska-
bet har 100 års jubilæum i 2017 og at der
forhåbentlig kommer til at sker en masse
i DK i den forbindelse. Og at de besø-
gende fra øerne vil få glæde af det på
deres festivalbesøg i Danmark.
Danskerne må rejse til øerne i 2017 på
eget initiativ.

Dirigenten HT takkede for god ro og
orden.

Anne Walbom sluttede af med at takke
dirigenten og de fremmødte medlemmer.

Referent:
Dorte Paaske Rasmussen
Referatet er gennemset og godkendt af

dirigenten,

Hans Torpet

Første direkte fly fra
Billund til De Dansk
Vestindiske Øer

Onsdag den 12. oktober kl. 14.00
lettede Bravo Tours første direkte
fly til de tidligere Dansk Vestindiske
Øer. Jomfrurejsen til Jomfruøerne
var udsolgt. Med en historisk dansk
fortid, paradisstrande, billig shopping,
fantastisk klima og et hav af vand-,
land- og luft-aktiviteter er St. Croix,
St. Thomas og St. John et drømme-
rejsemål for mange danskere. En
drøm, som nu er blevet nemmere,
billigere og meget hurtigere at opfyl-
de, hvilket glæder direktøren for det
Dansk Vestindiske Turistkontor i
Danmark, Karin Gert Nielsen.

„Det er fantastisk, at vores caribiske
fortid nu er inden for rækkevidde for
rigtig mange danskere. Med Bravo
Tours direkte fly er det blevet en
overskuelig rejse, hvor det før kræ-
vede en overnatning på vejen og ofte
over 20 timers rejse for at nå para-
dis. Jeg kan kun sige til de mange
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danskere, der allerede har bestilt bi-
llet: Glæd jer! Øerne er vidunderlige,
og befolkningen er varm, gæstfri og
vild med danskere til trods for vores
lidt „sorte fortid“ forklarer Karin
Gert Nielsen.

Bravo Tours har bemandet deres nye
rejsemål med 7 dansktalende guider,
som kan meget mere end blot at vise
vej til den nærmeste badestrand.
Guiderne har nemlig været på histo-
riekursus en hel dag inden afrejsen.
Denne kursusdag var arrangeret af
Dansk Vestindisk Selskab. Undervi-
serne var bl.a. Niklas Thode Jensen
(om plantagerne og slaveriet), Anne
Walbom (om mad, musik, dans og
karneval) og Per Nielsen (om øernes
byer, kirker, havne og handel samt
transfer).

De mange danskere, der vil rejse di-
rekte til Jomfruøerne, kan nu også
være særdeles velforberedte inden
afrejse, da det  Dansk Vestindiske
Turistkontor i Danmark netop har
publiceret en udførlig dansksproget

guide til øerne. Den danske historie
er naturligvis et selvskrevet kapitel,
men også kapitler om golf, karneval,
sejlads og gastronomi er nyttige
kapitler om de tre perler i Caribien.
http://atlanticlink.net/pdf/USVI/
USVI_2011_VisitorGuide%20da%20web.pdf

The V.I. Department of Tourism
havde bogstavelig talt rullet den røde
løber ud i Henry E. Rohlsen Airport
på St. Thomas, da den store Boeing
757 landede onsdag aften lokal tid.
Guvernør John deJongh Jr., Tourism

Commissioner Beverly Nicholson
Doty, ansatte inden for turistbran-
chen m.fl. stod parat til at byde de
første 257 passagerer velkommen og
St. Croix Heritage Dancers opførte
en dans på den røde løber til ære for
gæsterne.

Gæsterne blev beværtet med lækker
lokal mad og Cruzan rom (og vand)
og fik hver en gavepakke med bl.a.
en hat, en t-shirt og en vandflaske.

De direkte fly forventes at øge
antallet af danske gæster på øerne
med 25%.
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Dansk Vestindien
    St. Croix
    Frederiksted
          Hotel
 Dobbeltværelse med bad og mi-
 nikøkken på havnepromenaden i
 Frederiksted på danskejet hotel

Pris pr. person i dobbeltværelse fra 14 dage: 3.495 kr.   30 dage: 6.995 kr
Fly t/r til St. Croix: fra København eller Hamburg fra: 6.200 kr.

www.frederikstedhotel.dk
info@frederikstedhotel.dk
Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 8758 9507

Netbutikken
DANSK VESTINDIEN

De finder i øjeblikket følgende spændende varer til salg i netbutikken Dansk-
Vestindien:

Spillefilmen ”Peter von Scholten” – på DVD eller video

”Med Erik Kjersgaard i Dansk Vestindien” – på video

Flotte håndkolorerede stregtegninger fra Dansk Vestindien af Mads Stage
– aldrig tidligere offentliggjort.

Detaljeret kort over Dansk Vestindien

Se mere på hjemmesiden www.dansk-vestindien.dk
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Bogsiden

“DE FRIFARVEDE”
 - af Henrik Hertz i anledning af 150 året
for slaveriets ophævelse i Vestindien. 81
sider,1998.                Pris kr. 90,-

“FLÅDEN OG DANSK VESTINDIEN”
 - Den danske flådes togter til Caribien
1671-1917. Af Per Nielsen. 48 sider, Kbh.
1997                                       Pris kr. 40,-

“FRA SLAVESANG TIL SOCA”
 - Historien om musikken fra de tidligere
Dansk Vestindiske øer. Af Ole Bidstrup
m.fl. 63 sider, 1991.               Pris kr.  40,-

“EN OFFICER I DANSK VESTINDIEN

OG HANS FRITIDSBESKÆFTIGELSE”
 - Redigeret af Steffen Linvald. 122
sider, DVS Kbh.1988.           Pris kr. 40,-

“Dansk Vestindien for 250 år siden”
 - J.L. Carstens: En almindelig beskrivelse
om alle de Danske, Americanske eller
WestIndiske Eylande. 164 sider, 1981.

Pris kr. 50,-

Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og
postkort tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser.

“KUNSTNERE I TROPESOL. SKITSER”
 - akvareller og malerier fra det tidligere
Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup m.fl.
87 sider, DVS Kbh 1992.    Pris kr. 40,-

Priserne er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.

„I Orkanens Øje“
Af Signe Trolle Gronemann og Rikke
Vindberg: Beretninger fra Orlogsskibet
Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-
1917, 202 sider, DVS 2005  Pris kr. 200,-

Cay Andersen, Færøvej 15, 4180  Sorø E-mail: bogsalg@dwis.dk

DVS-emblem (kr. 25,-) og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail,  telefon  hos:

„ST. CROIX“  Historiske  Fotos
Anne Walbom og Elizabeth Rezende,
2009, 137 sider.                  Pris kr. 200,-

„Mellem afrikaner og kreol“
Louise Sebro. Afhandling. 234 sider.2010
                                             Pris  kr. 100,-

„DANSK VESTINDIEN,
ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856, Oversat til
engelsk og genudgivet med både dansk
og engelsk tekst. 94 sider. Nina York, St.
Croix 2003                          Pris kr. 70,-

DVD: Danish Artist: Hugo Larsen.
Om kunstneren og hans ophold i Dansk
Vestindien 1904 – 07. DVD udgivet af St.
Croix Friends of Denmark ved Nina York,
St. Croix, 1 time. (På engelsk). 2008.

             Pris kr. 120,-

Slaves in Our Family’ - to DVD’er
med i alt fire TV-dokumentarer, der
tidligere er udsendt af DR under titlen
 ’Slavernes Slægt’
                             Pris pr. DVD kr. 150,-

Slavernes Slægt
af Alex Frank Larsen. 304 sider 2008
                                             Pris kr. 200,-

Tlf. 57 83 11 27
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske
undertitel „Danish West Indian Society“.
Selskabets protektor er Hendes Maje-
stæt Dronning Margrethe II. Selskabet,
der er upolitisk, blev stiftet  Valdemars-
dag 15. juni 1917 som klubben „Dansk
Vestindien“ og senere reorganiseret. I
1969 blev navnet ændret til “Dansk
Vestindisk Selskab“, som er landsdæk-
kende, men har hjemsted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tid-
ligere Dansk Vestindien, samt alle an-
dre, der har interesse i at opretholde og
skabe kulturelle og venskabelige forbin-
delser til øerne, og bevare minderne om

Dansk Vestindien.

b. - at informere om og støtte interessen
for U. S. Virgin Islands og dets historie i
Danmark, samt støtte interessen for
Danmark i U.S. Virgin Islands.

Formålet søges gennemført ved:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag
og anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  og
andre publikationer f.eks. hjemmeside.
c. - Samarbejde og korrespondance
med andre foreninger med tilsvarende
formål.
d. - Formidling af personlige kontakter
gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent:
300 kr  pr. husstand.

Send en e-mail til sekretariatet@dwis.dk
eller udfyld nedenstående blanket
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DVS‘s bestyrelse:

Anne Walbom Erik Marcussen

Marianne Gall

Anna Lykke Jensen

Asger P. LarsenJonas Møller Pedersen

Bjarne Bidstrup

Vibe Maria Martens

Vibeke MaduroTuxen Dorte Paaske Rasmussen
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Bestyrelse og adresserDansk Vestindisk Selskab

Selskabets kontaktpersoner

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget@dwis.dk, Jonas
Møller Pedersen, Vibeke Maduro Tuxen , Dorte Paaske Rasmussen, Vibe Maria
Martens,  29 89 70 79, Holtegade 13,st.th, 2200 København N, e-mail:
Vibe.maria.martens@gmail.com, Asger P. Larsen,  75 64 47 44, Valmuevej 94,
8700 Horsens, e-mail: asger.p.larsen@gmail.com. og Bjarne Bidstrup. Uden  for
bestyrelsen: Louise Sebro og Niklas Thode Jensen.

FESTIVALUDVALG: Asger P. Larsen, Marianne Gall og Anne Walbom.  Uden for
bestyrelsen:  Dorte Nielsen.

2017-UDVALG: Anne Walbom,  Asger P. Larsen. Uden for bestyrelsen: Louise
Sebro, Hans Torpet og Karin Gert Nielsen

FORMAND: Anne Walbom,  33 24 10 20, Lykkesholms allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C. e-mail: formanden@dwis.dk

NÆSTFORMAND: Jonas Møller Pedersen,  22 43 81 18,  Svanevej 20, 2.th., 2400
København NV. e-mail: jompemail@gmail.com

BESTYRELSESSEKRETÆR: Bjarne Bidstrup,  44 97 14 23, Skovledvej 4A, 2750
Ballerup; e-mail: bestyrelsessekretaer@dwis.dk

MEDLEMSSEKRETARIAT OG KASSERER: Erik Marcussen,  49 18 14 34,
mobil 28 18 14 34. Græsager 302, 2980 Kokkedal. e-mail: sekretariatet@dwis.dk
Bankforbindelse: Lån & Spar Bank,  reg.nr. 0400 konto 117 00 79724

MEDLEMSBLAD:  Vibeke Maduro Tuxen,  22 83 72 33, Spinderigade 16, 1.th.,
2500 Valby . e-mail: medlemsbladet@dwis.dk, Erik Marcussen. Uden  for
bestyrelsen: Finn Ferrall.

WEBUDVALG:  Erik Marcussen,  49 48 14 34, mobil 28 18 14 34, Græsager 302,
2980 Kokkedal,  e-mail: webudvalget@dwis.dk; Dorte Paaske Rasmussen.  Uden
for bestyrelsen: Ben Säbel  og Ebbe Tor Andersen.

MØDEUDVALG: Marianne Gall,  38 86 10 69, mobil 30 28 80 69, Godthåbsvej
223, 2720 Vanløse,   e-mail: mgall@c.dk; Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50,
Skolevej 43, 2630 Taastrup;. Uden for bestyrelsen: Kirsten Christiansen.

Fyn:
Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52,
Nr. Lyndelse, 5792  Årslev.  65 90 18 12.

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Hans Tausens Vej 56,
6100 Haderslev   74  52 74 90

Nord- og Midtjylland:
Edith Christiansen, Hvedevænget 63,8700 Horsens,  75  64  12  88
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Deadline for artikler til blad 2012-1 er 1. januar

 Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring,
   men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Barken Galilæi, som bragte pastor Lose med familie til Vestindien.
Se artikel i dette blad side 5


