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Beretning for året perioden 1.1.2017-17.3.2018

 11. januar 2017. Yezer Yezer fra Sherubtse College, Royal University 
of Bhutan, forsvarer sin Ph.D-grad fra Aalborg Universitet med titlen: 
’Education policy in Bhutan’.

 25. marts 2017. Generalforsamling og offentligt årsmøde om ’Bhutans
udvikling af nyt demokrati’. Oplæg fra Ministerråd Tenzin Rondel, 
ambassaden i Bruxelles, og Direktør Bjørn Førde, Dansk Institut for 
Flerpartisamarbejde og Demokrati. Video-indslag fra støtteprojektet til 
Bhutan Centre for Media and Democracy.

 7. april 2017. Akkreditering af Bhutans nye ambassadør til Danmark 
H.E. Aum Pema Choden. Besøg på Kronborg og middagsmøde for 
medlemmer på restaurant Himalaya.

 8. maj 2017. Paneldebat på Copenhagen Business School om 
’Bruttonationalprodukt vs. Bruttonationallykke (GNH’) med Ellen Buch-
Hansen som moderator og Megha Wangmo Hermann som 
paneldeltager.

  24. maj 2017. Forkvinde Ellen Buch-Hansen fratræder af 
personlige grunde.

 16.-17. juni 2017. Foreningen deltager med en bod på Asiatisk 
Kulturfestival i Odense. Megha Wangmo Hermann, Jan Mogensen og 
Tashi Wessing fortæller om os, og præsenterer bøger, pamfletter og 
tekstiler.

 19. juni 2017. Henrik A. Nielsen konstitueres som formand, og 
suppleant Bart Jordan indtræder i bestyrelsen.

 21. august 2017. Møde om samarbejde og projektkoordinering med 
Dansk Institut for Flerpartisamarbejde og Demokrati afholdes.

 24. oktober 2017. I Thimphu afholdtes for anden gang høj-niveau 
forhandlinger mellem Danmark og Bhutan siden aftalen om 
videreførelse af relationerne mellem de to lande blev indgået i Rio 



2012. Ambassadør Peter Taksøe-Jensen, New Delhi, og generaldirektør 
Kesang Wangdi leder delegationerne.

 19. november 2017. I forbindelse med det danske kommunalvalg 
modtager vi Gup Ms. Tseten Zangmo, Dogar Gewog, og Gup, Ms. 
Tshering, Luni Gewog, begge Paro Distrikt, og valgte til lokalrådene i 
2016. Ms. Tshering er næstforkvinde i BNEW-netværket. Frokostmøde 
på Ravellinen for medlemmer.

 30. november 2017. Debi Suberi fra Sherubtse College afslutter som 
den sidste Ph.D-studerende, der blev støttet af det danske 
udfasningsprogram, sit Ph.D-studie ved Roskilde Universitet med titlen
’Between hopeful intentions and disenchanting constraints: lessons 
learned from Bhutan’s nation-wide e-governance initiative’. Dermed 
har alle fem studerende fuldført deres Ph.D-kandidat-grad.

 3. januar 2018. Frokostmøde med ambassadør Aum Pema Choden, 
som har været til nytårskur med Dronning Margrethe.

 5. februar 2018. Bestyrelsen behandler ansøgning om støtte fra CISU
til fortsat projektsamarbejde med Bhutan Center for Media and 
Democracy (BCMD) for en tre-årig periode 1. juni 2018-31. maj 2012. 
Det igangværende støtteprojekt afsluttes 31. maj 2018. Ansøgningen 
indgives 15. marts, og svaret forventes ultimo maj.

 15. marts 2018. Ambassadør Aum Pema Choden og ambassaderåd 
Pem S. Thinley besøger virksomheden Silhorko-Eurowater, 
Skanderborg, som i partnerskab med Zangsel, Bhutan, har opført og 
driver  drikkevandsanlæg i en række distriktsbyer i Bhutan.

 17. marts 2018. Generalforsamling og offentligt årsmøde om 
’Udviklingen i Bhutan – på vej mod parlamentsvalg’. Oplæg fra 
ambassadør Aum Pema Choden, og video-indslag om økologisk 
landbrug i Samdrup Jonghar, produceret af Hans Wessing.

Kommende aktiviteter

 23. maj 2018. Offentligt møde på Café Tranquebar, Borgergade, 
København, om bhutanesiske tekstiler. Dr. Karin Altmann, lektor fra 
Wiens Kunstskole, og forfatter til den rigt illustrerede bog ’Fabric of 
Life – Textiles of Bhutan’, introducerer, og der præsenteres eksempler 
på tekstilerne.  

 21.-24. juni 2018. De europæiske Bhutan-venskabsforeninger holder 
møde i Geneve og Chamonix med ambassaderne i Bruxelles og Geneve.
Temaet er ’Bjerg-turisme’.



 Juni 2018. Copenhagen Photo Festival. Måske vil foreningen udstille 
billeder, der er modtaget som gave.

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

Tak til bestyrelsen og medlemmerne for indsatsen og
deltagelsen i det forløbne år!

Med ønske om fortsat samarbejde og gode ideer til det nye
år….

Henrik A. Nielsen, fmd.


