Alliance Française de Bergen
P.B. 34 Sentrum
5803 Bergen

ÅRSRAPPORT 2020

STYRET: Leder Daniel Jung, nestleder Sabine Henlin-Strømme, kasserer Stéphanie Le
Hellard, sekretær Stéphanie Førre.
Styremedlemmer: Daniel Jung, Sabine Henlin-Strømme, Elisabeth Soulaire, Stéphanie Le
Hellard, Stéphanie Førre, François Deneulin, Eva Bogey.
Chloé Bezault, Paul Evers og Soukaina Legdani valgte å trekke seg fra styret.
STYRETS ARBEID: Styret hadde 4 møter for å organisere aktivitetene, i tillegg til
generalforsamlingen. Mye av organisasjonsarbeidet ble gjort ved hjelp av Messenger eller
epost. Alt arbeidet i AF utføres frivillig og uten betaling.
ALLIANCE FRANCAISE FORMÅL: 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 både for fransktalende innvandrere og for
norske statsborgere.
ANNONSERING: AF kunngjorde sine aktiviteter på sin Facebook-side, på
distribusjonslisten, samt med plakater der Bergen kommune er synlig som sponsor.
ORGANISASJONEN har 77 betalende medlemmer: 56 voksne og 21 barn. Totalt er det 71
medlemmer som bor i Bergen kommune. Av disse regner vi 36 voksne utenlandske
medlemmer som bor i Bergen kommune. Deltakerne er mellom 0 og 75 år.
TILSKUDD: i 2020 fikk vi driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner av Bergen
kommune, og det har gitt oss mulighet til å organisere flere aktiviteter. Dessverre og på grunn
av utbruddet av viruset covid 19 i mars 2020 har det vært vanskelig å gjennomføre en del av
aktivitetene våre. Noen av våre faste aktiviteter måtte stanses helt da nedstenging og
karantene reglen ble pålagt, andre nye aktiviteter ble avlyst. De aktivitetene som ble rammet
var:
•
•
•
•
•

“Parlons français” våre møter for å ha samtalegrupper på fransk tok slutt i mars
“Autour d’un verre” vår sosial treff på språk kafé ble stanset i mars
“Påskeeggjakt i Nygårdsparken” kunne ikke gjennomføres på grunn av nedstengingen
og karantene regelen
“17. Mai feiringen” ble avlyst på nasjonal basis
“Familieutflykt på Tysnes” hadde for få deltaker og ble utsatt til året 2021
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•
•
•
•
•

“Filmkveld” kunne ikke gjennomføres på grunn av restriksjonene rundt covid 19
“Kunstutstilling fra Burkina Faso” ble avlyst i høst
“Dansekveld” planlagt for høsten ble avlyst da nattklubben ble holdt stengt
“Halloween feiringen” kunne ikke gjennomføres på en forsvarlig måtte
“Juletrefest” kunne ikke gjennomføres på en forsvarlig måtte

"GRASROTANDELEN" har et potensiale som ennå ikke er utnyttet fullt ut.
Organisasjonsnummeret ved Brønnøysundregistrene er 982 933 293.
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KALENDEREN FOR 2020

"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 (04. januar) . Aktivitetene fungerer også som et
møtested for franske foreldre. (ansv. Sabine Henlin-Strømme).
«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. Medlemmene i
Styret).
GENERALFORSAMLING 15. Februar på kaféen til Danckert Krohn: Presentasjon av
årsrapporten for 2020, årsregnskapet for 2020 og budsjettet for 2021. Valg av styret og
presentasjon av kalenderen med aktivitetene for det nye året.
QUIZ KVELD om den franske kulturen. 15. Februar. Sosialt samvær og enkel servering
avsluttet møtet fra den generalforsamling. (ansv. styret).
PÉTANQUE OG GRILLKVELD 13. Juni på kulturhuset Danckert Krohn. Vennlige
konkurranser i pétanque, en sport som er godt ankret i den franske kulturen. Ettermiddagen
ble fulgt av en buffet med grillmat og en sosialkveld. For å respektere alle sikkerhetsreglene
rundt covid 19 hadde medlemmene i styret ansvar for matserveringen.
14. JULI FEIRINGEN i Nordnes parken med kurvfest og ute aktiviteter. Åpen for alle.
Aktiviteten ble dessverre endret i siste liten på grunn av dårlig vær. Arrangement ble flyttet
hjemme hos en medlem av styret, Stéphanie Le Hellard.

side 4 ÅRSRAPPORT 2020. ALLIANCE FRANÇAISE DE BERGEN

FAMILIEUTFLUKT TIL TYSNES 05 og 06. September. Med overnatting i en privat hytte,
fiske, kanopadling, turer, svømming, grilling osv. (ansv. Sabine Helin-Strømme). På grunn av
restriksjonene rundt covid 19 var interessen for lite. Derfor ble aktiviteten avlyst og utsatt til
2021.
VINSMAKING KVELD MED SMÅ RETTER 07. Oktober på restaurant Bien Basar.
Smaksprøver av 5 ulike franske vin servert med små retter. Presentasjon ved Cédric Valentin,
vinspesialist i Bergen. Begrenset plasser til maks 20 personner for å respektere alle
sikkerhetsreglene rundt covid 19. (ansv. Stéphanie le Hellard, Sabine Henlin-Strømme)

Referant: Stéphanie Førre

