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ÅRSRAPPORT 2019

STYRET: Leder Daniel Jung, nestleder Sabine Henlin-Strømme, kasserer Chloé Bezault, 
sekretær Elisabeth Soulaire, styremedlemmer: Paul Evers, Stéphanie Le Hellard, François 
Deneulin, Soukaina Legdani. Tom Hiis Bergh valgte å trekke seg fra styret i april.

STYRETS ARBEID: Styret hadde 6 møter for å organisere aktivitetene, i tillegg til 
generalforsamlingen. Mye av organisasjonsarbeidet ble gjort ved hjelp av Messenger eller e-
post. Alt arbeidet i AF utføres frivillig og uten betaling. Aktivitetene er åpne for alle som er 
interessert i fransk-norsk kultursamarbeid. AF er den eneste frivillige organisasjonen i 
Hordaland der det franske språket fungerer som en fellesnevner, også for barn og unge.

ORGANISASJONEN har 122 betalende medlemmer: 80 voksne og 42 barn. 110 av 
medlemmene våre bor i Bergen. Av disse er 54 utlendinger eller har 2 foreldre født utenfor 
Skandinavia. 316 personer er på adresselisten, og 1 261 på Facebook. Deltakerne er mellom 0 
og 75 år. 

FLYTTING: 2019 var nok et travelt år for styret, da vi måtte flytte tre ganger. Etter at vi 
måtte forlate vårt lokale i Vågsalmenning 12 i 2017 hadde AF fått lov til å bruke litt av lokalet
til Hordaland Barn og Ungdomsråd i Øvregaten 4 til å oppbevare sitt utstyr. I januar måtte vi 
imidlertid flytte etter 4 dagers varsel og ble nødt til å leie en lagerenhet. Etter noen uker fikk 
vi flytte til KD Galleriet på Bryggen son tilbød seg å ta vare på utstyret vårt. Dessverre 
stengte KD Galleriet i november og noen medlemmer av styret måtte fordele utstyret som AF 
bruker til aktiviteter mellom seg. AF har ikke lenger et lokale for å lagre utstyret sitt eller 
organisere sine aktiviteter, noe som gjør oppgaven til styret mye mer komplisert. AF har 
heller ikke lenger mulighet til å tilby et mediatek, og måtte kvitte seg med bøker, CD og DVD
som medlemmer ble tilbudt gratis under Francophonidagen. 

TILSKUDD: i 2019 fikk vi drifttilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner av Bergen 
kommune, og det har gitt oss mulighet til å organisere mange og varierte aktiviteter. 
"GRASROTANDELEN" har et potensiale som ennå ikke er utnyttet fullt ut. 
Organisasjonsnummeret ved Brønnøysundregistrene er 982 933 293.

ANNONSERING: AF kunngjorde sine aktiviteter på sin Facebook-side, på 
distribusjonslisten, samt med plakater for Francophonidagen der Bergen kommune var synlig 
som sponsor.
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KALENDEREN FOR 2019

«PARLONS FRANÇAIS!» Samtalegruppe der aktuelle norske og franske emner diskuteres. 
Deltakerne er for det meste nordmenn som ønsker å øve for å opprettholde eller forbedre sine 
kunnskaper om fransk. For alle nivåer. Månedens tredje tirsdag på Grand Hotel Terminus, 
kl.19 (Ansvarlig, Francisco Plo).

"AUTOUR D’UN VERRE". Uformelt treff en onsdag i måned for å snakke fransk, utveksle 
informasjoner om Bergen og Norge, eller stifte nye bekjentskaper. Åpen for alle 
fransktalende. Møtested: The Lobby baren på Hotel Norge kl.19. (ansv. Chloé Bezault, 
Elisabeth Soulaire).

 "BARNEAKTIVITETER". Gir barn som går i norske barnehager muligheten til å møte andre
fransktalende barn og praktisere morsmålet sitt ved å delta i aktiviteter og kulturelle 
tradisjoner som Helligtrekongersdag (5.01) og Kyndelsmess (2.02). Aktivitetene fungerer 
også som et møtested for franske foreldre. (ansv. Sabine Henlin-Strømme).

KULTURPROSJEKT FOR BARN OG UNGDOM: AF tilbyr ikke kulturelle aktiviteter rettet 
mot barn og unge i skolealder (6 - 15 år). For å beholde unge mennesker i det fransktalende 
miljøet, bestemte styret å samarbeide med APAF (fransktalende foreldregruppe) og sponset 
produksjonen av et skuespill på fransk, regissert av skuespiller og teaterinstruktør Julie 
Couaillac. (ansv. styret)

GENERALFORSAMLING 8.02 på kaféen til Danckert Krohn: Presentasjon av årsrapporten 
for 2018, årsregnskapet for 2018 og budsjettet for 2019. Valg av styret. Sosialt samvær og 
enkel servering avsluttet møtet. (ansv. styret).

FRANCOFONIDAGEN. 23.03 i Nordnes bydelshus. Flere regioner i Frankrike er 
representert, samt flere medlemsland i «La Francophonie» som Belgia, Kamerun, Mali, 
Madagaskar, Vietnam. Mange stands tilbød mat som er typisk for disse regionene, i tillegg til 
sanger, danser, musikk, filmer, etc. (ansvarlig, styret)

CARTE BLANCHE, den 24.05. Forestilling "Echo Flux", med billetter delvis sponset av AF, 
og presentasjon av de to ballettene på fransk av den kunstneriske lederen Annabelle Bonnéry. 
(ansv. Daniel Jung)

FAMILIEUTFLUKT TIL GODØYSUND "Erleholmen Fauna" fra 31.08 til 01.09. Med fiske,
kanopadling, turer, svømming, grilling osv. (ansv. Sabine Helin-Strømme).

SJØMATKVELD 28.09 på kaféen til Danckert Krohn. Servering av krabber, reker og 
tilbehør. Sjokolader til Paul Evers til kaffe. (ansv.Anders Larsen, Elisabeth Soulaire,).

https://www.dinordbok.no/norsk-fransk/?q=Helligtrekongersdag
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SURDEIGBRØDETS HEMMELIGHETER 12.10 På Danckert Krohns. Kurs i baking med 
surdeig. Deltagerne får bake sitt eget brød og får med seg surdeig. (ansv. Sabine Henlin-
Strømme). 

OSTEKVELD MED FRANSKE OG NORSKE OSTER. 26.10 På Lystgården. Smaksprøver 
av 5 ulike franske oster med tilsvarende norske oster, servert med passende vin. Presentasjon 
ved James Drakefort, chef og ostespesialist. (ansv. Stéphanie le Hellard, Sabine Henlin-
Strømme)

JULETREFEST FOR FAMILIER 07.12 på Vitalitetsenteret. Barn fra 0 til 12 år. Kurvfest der 
foreldrene tar med seg mat, og sosialiserer før julenissen kommer med små gaver til barna. 
Franske julesanger. (ansv. Styret)

Ref Elisabeth Soulaire


