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Invitation til besøg på Frederiksborg Slot 
 

 
 
 
 
Kære venner 
 
Vi inviterer foreningens medlemmer, sammen med den burkinske ambassades personale og her-
boende burkinere, til et besøg på Frederiksborg Slot i Hillerød 
 

Lørdag den 17. august 2019 
 

Vi mødes kl.12.00 ved Hillerødsholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød. 
 
Foreningen giver frokost på skolen, og derefter begiver vi os til Frederiksborg Slot. Entreen for 
medlemmer er 60 kr. 
 
Svar senest den 5. august. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Hvis du har lyst til at deltage så send en mail til: ulrik.falks@gmail.com 
 
Telefonisk henvendelse: 4190 3973 (Lisbeth Larsen) 
 



  

Ny ambassadør i Ouagadougou  
Der forventes snart at blive udvalgt en ny ambassadør i Ouagadougou. 
Ulla Næsby Tawiah overtager nemlig den 1. august stillingen som leder af 
Danidas Fellowship Centre. Hun har fra 2016 været en særdeles vellidt og 
kompetent leder af ambassaden, hvor hun var souschef fra 2007 – 2012. 
TC 

Foto: Fra ambassadens hjemmeside 

 
 

Hemmelige forhandlinger med terrorister? 
Tidsskriftet Africa Intelligence fortalte i april i år, at den burkinske præsident Roch Kaboré i marts 
havde modtaget Ahmada Ag Bibi og Bilal Ag Acherif i præsidentpaladset. De to herrer kan ses 
som repræsentanter for de terrorister, der i stigende grad angriber Burkina Faso og blandt andet 
har medført lukning af et stort antal skoler. Kaboré blev sågar citeret for at udtalelsen: ”I har jo 
hjulpet min forgænger. Hjælp nu mig.” Som tidligere omtalt menes Blaise Compaoré at have haft 
en aftale med terroristerne om, at de skulle undlade at angribe landet, mod at de til gengæld 
kunne skjule sig dér uden at blive forfulgt.  
Efter regeringsmødet den 24.april dementerede talsmanden for den burkinske regering dog tyde-
ligt, at præsidenten kunne forestille sig at gennemføre sådanne hemmelige forhandlinger. Kilde: 
lefaso.net. TC 

Angreb på kirker 
For tredje gang på kort tid blev en kirke i det nordlige Burkina søndag den 26. maj angrebet af 
terrorister med flere dræbte til følge. Denne gang drejer det sig om den katolske kirke i Touflé, 
en snes km. fra Titao. Et par uger før ramte den samme skæbne den lille provinsby Dablo i San-
matenga-provinsen og landsbyen Zimtenga 25 km. fra Kongoussi. Kilde: 226 News. TC. 
 

 
Referat fra generalforsamlingen den 6. april 2019  

 
 
Der deltog 17-20 medlemmer i generalforsamlingen. 
 
Ulrik Falk-Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i 
henhold til vedtægterne. 
 
Bestyrelsens beretning: 
Medlemstal, er stadig svagt faldende. Vi er nu knap 90 medlemmer. Mange medlemmer betaler 
først efter rykkere. Husk venligst at betale, når opkrævningen kommer. 
Der er i det forgangne år udsendt 2 Burkina Kontakt og 4 Nyhedsbreve.  
Begge blade kommer på fransk i forkortede udgaver, oversat af Danielle Landry Jais. Mange tak 
Hjemmesiden varetages nu af Karen Lundtofte, mange tak for det. 
Facebook tager Ulrik og Lisbeth sig af. 
Arrangementer: Første arrangement var lige før generalforsamlingen sidste år, hvor Knud Bach 
viste billeder fra Øvre Volta og Vestafrika. 
Onsdag den 30. maj 2018 var Venskabsforeningens bestyrelse inviteret på den burkinske ambas-
sade.  
Årets skovtur var en havnerundfart den 25. august med efterfølgende frokost indtaget på Natio-
nalmuseet. Pæn tilslutning. 
I september havde AMPO Danmark inviteret Katrin Rohde til Danmark. Vi havde takket nej til at 
stå for et arrangement i København. 
I starten af oktober besøgte Koudbi Koala Danmark. Han er grundlægger og leder af den alterna-
tive skole Benebnooma in Koudougou. Hovedarrangør for Koudbis hele tur til Danmark var Gen-
vej til Udvikling, mens vi stod som medarrangør i København og Århus. 
Også Paul Kaboré besøgte Danmark sidste år. 14. oktober havde Ida Hamre inviteret til arrange-
ment hjemme hos sig selv i anledning af, at Paul Kaboré var i landet. 



Debat om beretningen: 
Når Venskabsforeningen inviteres til arrangementer, er det ikke altid, invitationen sendes ud til 
alle medlemmer. Det kan skyldes, at fristen måske er meget kort, eller det kan skyldes, at invita-
tionen kun er til foreningens bestyrelse eller dens formand. 

 
Beretningen godkendt. 
 
Forelæggelse og godkendelse af regnskab: På grund af de særlige omstændigheder i foråret 
2018, hvor Ulriks (kasserer) sygdom gjorde, at regnskabet for 2017 ikke var afsluttet ved gene-
ralforsamlingen 2018, skulle der her ved generalforsamlingen 2019 ske endelig godkendelse af 
regnskabet for både 2017 og 2018. 
 
Ulrik delte regnskab for både 2017 og 2018 ud og gennemgik dem. 
Begge regnskaber godkendt. 
  
Planer for det kommende år: 
Udsende 2 numre af Burkina Kontakt og (mindst) 4 Nyhedsbreve 
Redaktionen modtager gerne og med tak bidrag til både Burkina Kontakt og Nyhedsbreve. 
Holde hjemmesiden og Facebook ajour. De er gode aktiver for foreningen. 

Arrangementer: 
Skovtur som bliver tur til Frederiksborg Slot lørdag den 17. august. Sæt kryds i kalenderen! 
Der vil blive sendt ud om arrangementet, når tiden nærmer sig. 

Ulrik orienterede om, at en gruppe i Ballerup har inviteret Wamde-børnene og Mama herop i slut-
ningen af august. 
Der skal gives koncerter på skoler og for offentligheden, og Wamde skal optræde på kulturfolke-
mødet på Mors. 
Mere herom i Burkina Nyhedsbrev. 

 
Ingen indkomne forslag. 
Medlemmer skal huske, at når man skifter adresse, eller mailadresse, skal foreningen have det at 
vide. Ellers får man pludselig ikke Burkina Kontakt og/eller Burkina Nyhedsbrev mere. 
 
Forslag om at skrive i bladet om hvorfor foreningen i sin tid blev startet, så også nye medlemmer 
kan læse om det. 
Skrive om andet fra foreningens historie 
 
Det årlige kontingent: Vedtaget uændret årskontingent, 200 kr. 
 
Valg af bestyrelse og revisor: Til bestyrelsen blev Thyge, Lisbeth, Ulrik og Niels genvalgt. 
Som suppleanter blev Karl Jørgensen, Ole Mikkelsen, Rie Koustrup, Tine Breinholt, Klaus Weber 
og Vera Teglgaard valgt. 
Som revisor blev Ole Zethner genvalgt. 

 
Eventuelt: Intet 
 
 
Man kan ikke vaske én hånd som e-bog 
Forlaget Lindhard og Ringhof har besluttet i lø-
bet af 2019 at genudgive mine syv Burkina-bø-
ger som e-bøger. Foreløbigt er Man kan ikke 
vaske én hånd på markedet, og den kan natur-
ligvis også lånes på bibliotekerne i elektronisk 
udgave. TC. 

Globalnyt.dk 
Nyhedsportalen, der dækker alle globale emner, 
har de seneste måneder bragt en række artikler 
om Burkina Faso, herunder nogle let omarbej-
dede månedsfortællinger, jeg oprindeligt har 
skrevet gorom-gorom.dk. TC. 

 
 
Nyhedsbrevet er information til medlemmerne mellem udgivelserne af vores blad ”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). 

 


