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Har du brug for at give en gave fra Burkina Faso? 

Af Elsebeth Hansen og Else Trærup 

 

Association Kologh Naba har i mange år solgt varer på markeder samt til forskellige butikker 

her i landet. For at øge salget og dermed indtjeningsmulighederne for foreningen i Burkina 

Faso har vi i december 2019 også åbnet en webshop, hvor vi forhandler varer, der er syet eller 

vævet af de burkinske kvinder. Der er ting til boligen som stof i metermål, duge, puder, viske-

stykker, grydelapper, og der er ting til voksne og børn, som f.eks. syede forklæder og tasker. 

Endvidere er der sæbe lavet på basis af sheasmør, og der er karklude i bomuldsgarn, der er 

spundet af de udstødte kvinder på Delwende centret i Ouagadougou, og dernæst har vore 

kvinder strikket kludene. 

Som alle andre lande er også Burkina Faso ramt af Corona-pandemien. Kvinderne arbejder nu 

med mundbind på, og de har endda haft en ordre på flere tusinde mundbind, der er obligatori-

ske i Burkina Faso.  

Corona-epidemien har gjort, at grænsen mellem Burkina Faso og Ghana er lukket, også for va-

retransport. Vi håber meget, at den snart bliver åbnet, så vi kan få næste ladning varer til 

Danmark, men foreløbig har vi masser af varer her i landet. 

I kan se og købe varerne på  www.kologh-naba.org 

 

 

 

Kontingent 

Der er nogle få, der endnu ikke har betalt her i 2020. Men det sagtens nås endnu. 

200 kr. til denne konto: 1551 2539098. Tak 

  

http://www.kologh-naba.org/


Lysbilledforedrag i Café Globen, tirsdag den 17/11 

 

”Tre kvinder i et rugbrød” 
København tur/retur via Sahara og Vestafrika. Ingrid Nyström. 
 

”Hvorfor rejser I alene?” 

”Hvad mener du? Vi er tre.” 

Men vi var kvinder – og så manglede der vel noget. Tænkte nogle. 

Det var i 1976. Efter flere år med studier og samfundskritik besluttede vi, at vi ville ud at se 

verden, møde folk fra andre kulturer. Endemål: Abidjan i Elfenbenskysten, hvor vi havde be-

kendte. 

Forberedelserne gik i gang: tjene penge, tage kørekort, motorlære, bilkøb, oplæring i at skifte 

hjul, motorolie bl.a. Vi besøgte en tropelæge samt folk, der havde rejst på den måde. Vi følte 

os beredte. 

Vi forlod Kbh. i vores Folkevognsrugbrød i oktober 1978, og vi, som følte os vældig fordoms-

frie, blev hurtigt konfronteret med vores egne fordomme.  

 

 
 

 

 

Den arabiske verden inviterede os ind, ikke 

mindst de tilslørede kvinder. Det sorte Afrika 

inviterede os på mad, drikke og dans. Vi til-

bragte dage og nætter med at endevende 

de store spørgsmål: livet og døden, koloni-

seringen og kærligheden. På intet tidspunkt 

følte vi os rigtig utrygge, på trods af drama-

tiske uheld, sygdom og ulykker. 

 

I dag kan vi konstatere at den rejse har 

præget vores liv og gjort os rigere. 

  

 

 

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, Kbh K,  

Der vil være en forestilling kl 19.30, men vi arbejder på at der også vil blive en ekstraforestil-

ling kl 17. 

Der er kun plads til 20 personer på grund af Corona. 

Interesserede henvises til Café Globens hjemmeside for yderligere oplysninger, når tiden nær-

mer sig. 

PS til Venskabsforeningens medlemmer: Vi kom også igennem Øvre Volta! 

 
  



Referat fra generalforsamling i 

Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso 
lørdag den 26. september 2020 

 

Inden generalforsamlingen fortalte Lisbeth Larsen fortalt om foreningen Tartit i Dori, som hun 

har søgt og fået CISU-penge til. 

Derefter fortalte Tine Breinholt og Klaus Weber om et besøg i Burkina Faso i december 2019. 

 

Generalforsamling: 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab  

4. Planer for det kommende år  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastlæggelse af det årlige kontingent 

7. Valg af bestyrelse og revisor  

8. Eventuelt 

 

Der deltog 12 medlemmer i generalforsamlingen. 

 

På grund af Corona-foranstaltninger kunne generalforsamlingen ikke holdes inden 1. maj, som 

ellers foreskrevet i vedtægterne, idet alle kultur- og medborgerhuse var lukket, og der var for-

samlingsforbud. 

Nu er det blevet muligt at leje et lokale, og dermed muligt at holde generalforsamlingen. 

 

Ad 1) Klaus Weber blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var ind-

kaldt i henhold til vedtægterne. 

 

Ad 2) Bestyrelsen har bestået af Lisbeth Larsen, Thyge Christensen, Ulrik Falk-Sørensen og Ni-

els Hougaard. 

Suppleanter har været Karl Jørgensen, Ole Mikkelsen, Rie Koustrup, Tine Breinholt, Klaus 

Weber og Vera Teilgaard. 

 

Bestyrelsen har arbejdet stille og roligt. Vi er jo en lille forening uden store udskejelser. 

Da der ikke er mange rejser til Burkina, får vi meget sjældent nye medlemmer, så med-

lemstallet er stadig svagt faldende. 

 

Største arbejde i bestyrelsen er nok, udover kassererens arbejde, at lave Burkina Kon-

takt og Burkina Nyhedsbrev. Her er Thyge jo en afgørende bidragyder. 

 

Der kommunikeres også via hjemmeside og Facebook. 

Vi søger en ny redaktør/passer af hjemmesiden. Karen Lundtofte har meldt, at hun des-

værre bliver nødt til at stoppe. Vi vil gerne takke hende for en meget fin pasning af si-

den. 

 

Arrangementer 

Skovturen sidste år blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 

 

14. december 2019 var foreningens medlemmer inviteret til den burkinske ambassade til 

en fin fejring af 59 års dagen for landets suverænitet. Dejligt mange af foreningens med-

lemmer kom. 

 

Et arrangement, som vi ikke var involveret i, men som er værd at nævne alligevel, var 

besøg af Wamde fra Ouagadougou i august 2019. De besøgte Wamde-støtteforeningen i 

Ballerup og deltog blandt andet i Kulturfolkemødet på Mors. 

 

De franske bøger, som vi fik fra dels Den Franske Skole på Frederiksberg i København, 

dels Institut Français, har ligget i mange år og ventet på transport. Der er blevet sorteret 

ud i dem gennem årene, og tilbage var en del børnebøger og bøger af afrikanske forfat-

tere. Disse bøger er nu på vej til AMPO i Ouagadougou, via den danske AMPO-forening, 



der transporterer dem til den tyske AMPO-forening, der har transport til AMPO en gang 

imellem. 

 

Debat om beretningen: 

De nye danske regler for adoption kan måske medføre, at der ikke længere kan adopte-

res fra Burkina Faso. 

 

Der er dannet en forening af burkinere i Danmark. De vil blive spurgt, om de vil skrive i 

Nyhedsbrevet/Burkina Kontakt. 

 

Beretningen blev godkendt  

 

Ad 3) Ulrik delte regnskabet for 2019 ud og gennemgik det. 

 Udgiften til arrangementer var ganske lav, da skovturen blev aflyst. 

I fremtiden bliver trykningen af Burkina Kontakt ikke belaste økonomien så meget, idet 

der er fundet et trykkeri, der er noget billigere.. 

 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4) Niels fortalte om planerne for 2020, som allerede er godt i gang: 

At holde skruen i vandet. 

Udsende 2 numre af Burkina Kontakt og 4 Nyhedsbreve 

Holde hjemmesiden ajour. Vi søger en ny redaktør/passer af hjemmesiden. 

Huske Facebook 

 

Holde bestyrelsesmøder som delvist online. Det har fungeret fint ind til nu. 

 

Ved fejringen af den burkinske nationaldag i december 2019 sagde den burkinske am-

bassadør, at ambassaden stadig modtog mange henvendelser fra folk med interesse i re-

gionen og i Burkina Faso. Selvom landet af udenlandske myndigheder betragtedes som 

rød zone pga terror, var der stadig mange ansøgninger om visum til landet, både fra di-

plomater, erhvervsfolk og privatpersoner fra hele Norden. 

Men nu er Coronaen kommet til. Det har ikke gjort det nemmere at få lov til at rejse til 

Burkina.  

Det giver lidt sørgelige forventninger til fremtiden og til tilgang af medlemmer. 

 

Arrangementer: 

Der er ingen arrangementer planlagt og heller ingen på idéniveau! Coronaen lægger en 

dæmper på mangt og meget. 

 

Ad 5) Ingen indkomne forslag. 

  

Ad 6) Kontingentet foreslås uændret, 200 kr. Det blev vedtaget. 

 

Ad 7) Til bestyrelsen modtog Thyge, Lisbeth, Ulrik og Niels genvalg 

 

Som suppleanter genopstillede Karl Jørgensen, Ole Mikkelsen, Rie Koustrup, Tine Brein-

holt, Klaus Weber, Vera Teglgaard blev valgt. 

 

Som revisor genopstillede Ole Zethner og blev genvalgt. 

 

Ad 8) Hermed var generalforsamlingen færdig. 

Det traditionelle arrangement på den burkinske ambassade efter generalforsamlingen 

havde vi i samklang med ambassaden aflyst pga. Corona 

 
 

 

Nyhedsbrevet er information til medlemmerne mellem udgivelserne af ”Burkina Kontakt”. 

Der kan sendes stof til både nyhedsbrevene og ”Burkina Kontakt” til: 

Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard (n.hougaard@get2net.dk). 

 

mailto:n.hougaard@get2net.dk

