
HFA Hjerte for Afrika 

Generalforsamling.  I kan stadig nå det! 
 
Lørdag den 2. april fra kl. 14.00   
på  Constructa, Kastaniehøjvej 4, 8800 Silkeborg  

 
Vera og Bent er i Afrika. Derfor holdes generalforsamlingen ikke som ellers 
hjemme hos dem i Kirketerp, men i kantinen på Bents gamle arbejdsplads. 

                                                    
Vi begynder med kaffe og hjemmebag.  
Kl. ca. 14.45 begynder generalforsamlingen 
Den endelige dagsorden (efter at fristen for indlevering af forslag er udløbet) ser således ud: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretninger 

4. Beretninger fra Den Centralafrikanske Republik 

5. Godkendelse af regnskab 2021 og fremlæggelse af budget 2022 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 50 kr til 100 kr. 

7. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens vedr. kontingentet. 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter  
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Per Harslund, Jytta Nebel og Torben Andersen.  
Der er i øjeblikket ingen suppleanter. 
 

        9.    Valg af revisor  

10. Eventuelt 

Vi er færdige ca. kl. 17.00 og derefter er der spisning for alle som har lyst.                                  

Aftensmad koster 150 kr. Evt. overskud går til foreningens arbejde. 

I kan stadig nå at tilmelde jer til generalforsamling og spisning på tlf 61 70 31 17. Helst sms.  
Det betyder meget, at I vil tage turen til Silkeborg og deltage i samtalen om arbejdet i Bouar, 
som lige nu er inde i en afgørende fase. 
Kom og vær med til en spændende eftermiddag. Vi glæder os til at se jer! 

 
Venlig hilsen  

Bestyrelsen for Hjerte for Afrika 
 

 

Der plantes på grunden og fremtiden forberedes… 



Referat af generalforsamlingen i HfA 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Claus Langdahl. Dette godkendes.  

Det konstateres at der er indkaldt til generalforsamlingen efter givende lov, hvorfor 
forsamlingen er beslutningsdygtig   

 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår Helle Langdahl og godkendes. 

 

3. Bestyrelsens beretninger 

Se vedhæftet fra formand Niels Grymer 

 

4. Beretninger fra Den Centralafrikanske Republik 

Se vedhæftet beretning fra Vera og Bent oplæst af Helle Langdahl. 

 

Via skypeforbindelse møder vi næsten hele holdet i Bouar - Astrid, Mette, Morten, Sofie, 

Bien, Sylvain, Samuel, Vera og Bent. De fortæller hver især lidt om deres opgaver. 

Astrid: Underviser de ansatte i engelsk om eftermiddagen. Trods det at hun kun kan lidt 

fransk, går det godt og de er ivrige efter at lære. Om formiddagen er fokus på børnehaven 

og at give Evodie og Stella en pædagogisk forståelse og skabe struktur i de daglige 

aktiviteter.  

Mette: Har brugt de sidste måneder på at udarbejde et arbejdshæfte de ansatte kan få 

udleveret som et supplement til undervisningen. Der er en til emnet ”personlig udvikling” 

og til ”økonomi”. Mette har oplevet at de er ivrige efter at lære og virkelig rykker sig.   

Morten og Sofie: Mortens opgave er, sammen med Bien, at udvikle møbelfremstillingen 

med fokus på udelukkende at bruge af de ressourcer der er i området og ikke skulle købe 

dele udefra. Desuden at undervise Bien i brugen af de snedkermaskiner vi har. Visionen er, 

at der med tiden både kan fremstilles hverdags møbler og finere møbler der kan 

eksporteres. Sofie har mange ideer til forskelligt håndværk og udnyttelse af de lokale 

ressourcer som hun glæder sig til at iværksætte. Selvfølgelig med fokus på de behov der er. 

De håber begge meget på at de kan give lige så meget tilbage som de allerede har fået på 

de få dage de har været der. De er blevet så godt modtaget og deres søn, David på 4, føler 

sig allerede hjemme og går bare til hverdagen med krum hals. 

Bien: Er chef for værkstedet. Han har en snedkeruddannelse fra Cameroun, så er allerede 

en dygtig håndværker, men glæder sig meget til at lære at betjene de forskellige maskiner 

fuldt ud og dermed kunne udvikle endnu mere. Han udtrykker glæde over at kunne få lov 



til at hilse på baglandet her på skype og dyb taknemmelighed for vores vilje til at give og 

hjælpe.  

Sylvain: Er chef for vagterne. Fra han lyder en stor tak for vores deltagelse i HfA, for alt det 

vi giver og for forbøn. Beder om Guds velsignelse over os. Han bringer også en hilsen fra de 

andre vagter og benytter lejligheden til at gøre opmærksom på at de mangler flere 

undervisere så de kan blive ved med at udvikle sig.  

Samuel: Er kok og laver mad til både børnehaven og de ansatte. Han takker af hjertet for os 

og ønsker Guds velsignelse. 

Bent og Vera: En stor tak til alle medlemmer for det I gør for at dette er muligt! Tak for 

støtte og fordi vi kan regne med jer. 

 

Morten fortæller om deres rejse til Bouar med 2 små børn og om hvordan de er blevet 

overvældet over den modtagelse de har fået og den velvillighed der har været fra 

myndigheder til at gøre deres, ellers normalt lange og besværlige tur igennem told og 

immigrationen, gnidningsløs og hurtig. Hvide børn er ikke set i landet i mange år så David 

og Hannah vækker opsigt og glæde hvor de kommer. 

 

Vera beretter at russerne er massivt til stede med soldater for at opretholde ro og orden. 

Desværre oplever befolkningen ikke det i hverdagen. Russerne er meget brutale, stjæler, 

voldtager og mishandler hvor de kommer. De tager modet fra folket.  

 

Igennem Fader Benedykt er Vera og Bent gjort opmærksomme på at der er en EU-

ambassadør i Bangui som har stor interesse i uddannelse og udvikling af lokalbefolkningen. 

Vi er blevet opfordret til at sende en ansøgning til vores projekt. Vi havde håbet at møde 

ham ved et besøg på musikskolen her i Bouar i april, men det er desværre blevet aflyst 

grundet sygdom. Vi regner med at sende en ansøgning afsted og så undersøge muligheden 

for at få et møde med ham i Bangui, hvis han ikke når at komme til Bouar inden da. Der er 

stor interesse i EU for projekter der har fokus på uddannelse og personlig udvikling, da man 

har set, at det er vejen til bedre liv, så vi mener at have en god chance for at modtage 

midler herfra. 

 

Spørgsmål fra forsamlingen: 

Er I selvforsynende på centeret? Ja, vi har 2 hektar grund, så det er vi med grøntsager. Der 
er planer om at udvide med geder og høns med tiden.  

Hvordan er sikkerheden i landet? Lige nu er der forholdsvist roligt. Det svinger meget. Der 
arbejdes på højtryk på at få skabt en holdbar regerings struktur i landet, men det tager lang 
tid og er svært i et land hvor korruption nærmest er en selvfølge. 

Hvad gør I for at udbrede kendskabet til HfA? Det brede bagland er så vigtigt for os. 
Bestyrelsen har gang i forskellige tiltag som fyraftensmøder, foredrag, møder i forskellige 
ungdomsorganisationer, udbredning af pjece om vores 3 hovedprojekter. Fra forsamlingen 
foreslås at tilbyde foredrag på kristne højskoler (Børkop, Mariager, Luthersk Missions 



Højskole, KG), muligheden for at lave reklame på Via College og evt. tilbyde deres 
studerende at lave deres opgave hos os, placere brochurer på biblioteker og kirker, ligge 
pjece på hjemmeside til download så man selv kan printet ud og uddele, rette kontakt til 
lokal radio og tv. Dette tages til efterretning. 

 

5. Godkendelse af regnskab 2021 og fremlæggelse af budget 2022 

Se vedhæftet 

Spørgsmål fra forsamlingen om vi forventer at det bliver svært at opnå det nødvendig 
gavebeløb for at budgettet hænger sammen? Det er det ikke, såfremt vores medlemmer 
bliver ved med at være gavmilde og velvillige. Og vi har held med at diverse ansøgninger til 
fonde bliver godkendt.  

Regnskab er enstemmigt godkendt ved håndsoprækning   

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 50 kr. til 100 
kr. 

Ulemper ved at hæve kan være at de passive medlemmer vi har (hvor andre betaler deres 

kontingent) falder fra, at nogen ikke synes de har råd til at fortsætte. 

Fordele: At vi kan dække vores administrations udgifter i DK med kontingentet som det 

fremgår af vores vedtægter.  

Forslag om ægtefælle rabat så det koster 150 for et par. Dette er meget administrativt 

krævende. 

Ved håndsoprækning, 2 imod godkendes at vi hæver kontingentet til 100 kr fra 2023.  

 

7. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens vedr. 
kontingentet. 

 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
– Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Per Harslund, Jytta Nebel og Torben Andersen. Der 
er i øjeblikket ingen suppleanter. 

Per Harslund og Torben Andersen ønsker ikke genvalg. Jytta Nebel ønsker genvalg. 

Maiken í Dali Nørlund og Bodil Skov har indvilliget i at stille op. De vælges 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller Redmark hvilket forsamlingen godkender 

  

10. Eventuelt 

Intet 



 

BERETNING 2022  

Hjerte for Afrika er i færd med at bevæge sig ind i en ny fase.  
De første år gjaldt det opbygning af udviklingscenteret i Bouar. Utallige timer er blevet brugt af 
frivillige på at samle og klargøre materiale og på at få det pakket og afskibet fra Danmark til CAR.  
I CAR har lokale folk under Bents kyndige ledelse opført det store center. Det har krævet meget 
slid og megen tålmodighed. Men nu står det der med værksted, børnehave, undervisningslokaler, 
køkken, værelser, solenergi, vandforsyning, havebrug mm. 
 
Den fase er nu (så godt som) fuldført. I november vil der blive holdt højtidelig indvielse med 
honoratiores fra regeringen og lokale myndigheder. Den slags betyder noget for det gode forhold 
til myndighederne. 
Forhåbentlig er vi nogle stykker fra Danmark, som kan rejse ned og deltage i indvielsen – og 
samtidig få et førstehånds kendskab til arbejdet og menneskene i Bouar. 
 
 

Anden fase er begyndt 
 
Byggefasen er som sagt afsluttet. I næste fase skal visionen foldes ud og blive til virkelighed.  
Visionen kan meget kort formuleres med udtrykket ”hjælp til selvhjælp”. 
Eller lidt mere udførligt: Visionen er at Centeret må blive en igangsætter, et sted, der løfter 
mennesker ud af udsigtsløs fattigdom og – med enkle midler - sætter dem i gang med selv at 
opbygge en bedre tilværelse.   
Det handler om 
at tilbyde elementære uddannelser, som kan give praktiske færdigheder og dermed jobmuligheder 
og at styrke ansvarlighed og initiativ.  
 
På flere måder er denne anden fase allerede begyndt. Lad mig nævne tre vigtige punkter: 
 
1) I efteråret gennemførte Mette Johnson (Veras og Bents datter i USA) første del af et kursus med 
de ansatte på centeret. Et kursus i ledelse og personlig udvikling. Mette har en Master i ledelse fra 
et universitet i USA og har samtidig erfaring fra CAR og taler fransk. Hun er altså særdeles 
velkvalificeret til opgaven. 
 
Kurset handler bl.a. om værdier, om ansvar, om konsekvenser af de valg, vi tager, og om 
konflikthåndtering. 
 
Lederuddannelsen er meget vigtig af flere grunde. Den kan forhåbentlig udruste de lokale 
medarbejdere til gradvist mere og mere at tage ansvar for centerets daglige drift. 
Dertil kommer, at det, som deltagerne får ud af kurset, også vil få betydning for hverdagen i deres 
familier og videre ud. 
 
Mette lægger ikke skjul på, at det er en stor udfordring. Løbende har hun måttet justere 
undervisningen efter deltagernes forudsætninger, og hele tiden har hun arbejdet på, at 
undervisningen skulle tage udgangspunkt i deltagernes erfaringsverden. 



 

 

Generalforsamling 2022 

Beretning fra CAR 

Man siger, at i Afrika går alting forkert og det kan man ikke regne med! 

Nej, det må vi ofte sande! Det h ele kan se svært ud, ikke noget der rigtig lykkes, dem som vi stolede på, 

viste sig at være uærlige, regntiden som aldrig starter før marts, vælter pludselig ned i februar og så videre 

og så videre. Men så sker der mirakler, dem som vi forventede allermindst af, viser at de har hørt og set og 

nu kan de en masse og regnen får frø til at spire som vi ellers havde opgivet.   

I den sidste ende, glemmer vi hurtigt hvor mange problemer vi har haft, de bliver til udfordringer som 

takles og som regel med en positiv udgang. Vi bliver bekræftet i at det hjælper! 

Vi har, måtte opgive vores komite, den gruppe som i første omgang blev samlet af nogen vi kendte og nye 

bekendtskaber. De har ikke været til at samle, en er rejst, en er altid syg, undskyldninger er der nok af, og 

da de så heller ikke ønsker at tage ansvar når vi ikke er her, har vi ladet dem få fred.  

Vores ansatte har faktisk vist stort ansvar og initiativ mens vi har været væk. De har været her og passet 

centeret, sat frø i haven, holdt ukrudt væk og BienVenu har haft maskinerne i gang med mange opgaver til 

Musikskolen. Bl. a. har han lavet vinduer og møbler. Han har fået hjælp af Jean vores havemand som ikke 

har haft så travlt under tørtiden. De har vist at de tør og vil tage ansvar. 

Musikskolen fylder en del i vores hverdag. Bent blev bedt om at hjælpe med byggeledelse, fordi den 

katolske fader som ønskede at bygge denne skole, ikke havde nogen byggeteknisk kendskab og man ville 

ikke lade ham begynde på et så ambitiøst projekt. Bent ville gerne hjælpe, vi kan jo se der mangler 

uddannelse, og vores murer team kunne få arbejde. Det har udviklet sig til at være ret så krævende og Bent 

bruger meget tid. Heldigvis har Bent stadig gode kolleger som han kan trække på når det bliver lidt for 

krævende. Det som startede med nogle få bygninger, er nu et 3 etages byggeri. 

Arbejdet på musikskolen giver os rigtig meget tilbage. Fader Benedykt som er primus motor for denne skole 

er meget hjælpsom. Han har kørt for os i al den tid vores bil holdt stille og ikke kunne køre. Til Bangui for at 

bringe os til lufthavnen, hente os igen og kørt hvorhen vi havde behov for det. Han inviter os til koncerter 

med eleverne og til sammenkomster med andre katolikker. Det giver os mulighed for lidt mere socialt liv og 

vi møder mange interessante mennesker. Bl.a. har vi mødt ambassadøren for Vatikanet. 

Mette, vores datter, var her her i 2 mdr. i efteråret. Hun underviste 5 af vores ansatte. Det er dem vi satser 

på til at lede centeret i fremtiden. Vi ved dog godt at det ikke vil blive nemt og derfor sætter vi massivt ind 

med undervisning i selvforståelse, personlig udvikling, manegement og ikke mindst økonomi. Det er ikke 

meningen de skal overtage ledelsen lige nu, men vi begynder så småt at drage dem ind i beslutninger der 

vedrører centeret. De er meget engageret i Mettes undervisning, selv om det stiller krav til at de ser indad 

og evaluerer deres liv og hvad de ønsker og forventer af fremtiden. De har nok, som de fleste her i landet, 

levet i nuet og ikke haft så mange tanker om fremtiden. Den har heller ikke altid set lovende ud, måske gør 

den stadig ikke, men vi prøver at vise, at du skal begynde med dig selv hvis du vil forandre verden. 



Selv om Mette var meget bevidst om hvem det var hun skulle undervise og deres forudsætning for at 

forholde sig til hendes undervisning, måtte hun omskrive en del af læseplanen og bruge meget tid til at 

forklare. Hendes elever blev ikke trætte af at spørge og ofte blev det sent inden dagens undervisning kunne 

slutte. Hun vil gerne komme igen og undervise, gerne nogle år frem i tiden. Ingen ved bedre end hende, 

hvor vigtigt undervisning og personlig udvikling er for at vores 5 ledere kan blive i stand til at overtage hele 

ansvaret for centeret.  

Det er også en stor gave, at Astrid Jørgensen Bager har lovet 5 mdr. i foråret 2022. Hun er lærer med 

engelsk som speciale. Hun underviser 3 gange om ugen i intensiv engelsk. Det har vores ansatte ønsket 

meget længe. Dels giver det dem mulighed for at forstå vores volontører, som ikke alle taler fransk, og ikke 

mindst følge med på de sociale medier.  

Vi havde håbet at Kenneth Thirup, som er pædagog og som havde ønsket at komme samtidig med Astrid, 

kunne give et velfortjent skub til børnehaven. Han blev så syg og kunne ikke komme. Det er vi selvfølgelig 

enormt kede af, både for hans og vores skyld. Håber han snart er rask igen og måske vil overveje at komme 

en anden gang. 

Astrid har påtaget sig at hjælpe i børnehaven og at give pædagogisk forståelse og hjælp til Stella og Evodie. 

Der er dog ingen tvivl om at de 2 kvinder har brug for meget undervisning og støtte for at kunne klare 

børnene alene. Vi håber at finde eller blive fundet,☺  en erfaren børnepædagog som vil give noget tid her 

sammen med Stella og Evodie. 

Vi søger lige nu, EU, som har et kontor her i landet og som har penge de gerne vil give til uddannelse. 

Måske kan vi derigennem gøre det muligt for at få flere undervisere hertil. Gerne til børnehaven og engelsk.  

Vi har også kontakt med en agronom som er uddannet her i landet men som har flere års erfaring med 

jordbrug og som har fået intensiv uddannelse i udlandet. Han har et stort ønske om at hjælpe sine 

landsmænd til nye og bedre dyrkningsmetoder og sunde afgrøder. Vi ville gerne gøre det muligt at han 

herfra centeret kan undervise og bruge de faciliteter vi har til rådighed. 

Det er jo netop det vi har tænkt med at have et udviklingscenter! At tilbyde undervisning i forskellige fag, 

ikke bare til vores egne ansatte men den lokale befolkning.  

Flere vil nok sige at sproget er en hindring, men det er helt utroligt hvad Astrid udretter både med børn og 

voksne, selv med et begrænset kendskab til fransk. Folk her er bare så videbegærlige at sprog ikke er en 

hindring for dem i at tilegne sig viden. 

Mette fik også tid til at katalogisere bøgerne på biblioteket. Det er vigtigt at vi har styr på hvilke bøger vi 

har, hvor mange af hver og et system så vi ved hvem der har lånt en bog. Indtil nu har det mest været vores 

egne ansatte som har lånt en bog. Det er dog ikke mange der får læst en hel bog. Det er svært for dem at 

læse fransk selv om de alle jo har gået i skole. Det siger ret meget om niveauet her.  

Vi har hele tiden haft et ønske om at lave en palliotte. Det er et sted med græstag hvor der er luft og skygge 

hele dagen. 

Det blev muligt og nu nyder vi mange time der. Hver dag spiser vi middagsmad her, sammen med alle der 

arbejder på centeret den dag. Der er ofte en 10-12 stykker. Vi gør meget ud af at det skal være sundt og 



nærende. Vi tager ikke så meget hensyn til hvad man normalt spiser her. Det er nemlig ikke særlig 

nærende, men alle er åbne for at prøve noget nyt. Det er dejligt at se hvordan den gode kost sætter sit 

præg på alle.  

Vi indtager også gerne en kop sen eftermiddagskaffe med udsigt til bjergene uden for Bouar. Det er smukt 

når solen går ned og vi kan sige tak for en dejlig dag! 

Vi har 5 værelser til gæster og volontører på 1 salen i centeret. Det er dobbeltværelser med bad og toilet. 

Her har vi også fået lagt gulv over stuen, så vi kan få plads til alle vores kufferter, ekstra stole, senge og 

hvad der efterhånden kommer til.  Derudover har vi plads til 2, som holder meget af hinanden. De kan bo i 

vores container bolig. Der er en dejlig seng som kan slås sammen om dagen, lille teakøkken og 

badeværelse. Det er småt men slet ikke så ringe. 

 

 Vi har også stadig kontakt til mor/barn centeret som vi byggede for snart mange år siden i Bohong. Det 

ligger ca. 70 km nord for Bouar. De har haft en del problemer med at lynet har slået ned og ødelagt deres 

vandpumpe. Vi har haft pumpen med hjem til reparation og været i Bohong og installere den igen. Det er 

bekræftende at se hvor fint der er på mor/barn klinikken. Giver os mod til at tro at vi kan være med til at 

forandre livet for mange mennesker, på forskellige måder. 

Børnehaven fylder meget i hverdagen. Dels fordi vi ikke kan undgå at se og høre de glade børn men også at 

følge dem og opleve deres forvandling. Vi har nu 16 børn tilmeldt. Vi har sat flere gynger op, en vippe er det 

også blevet til. Børnene får et måltid mad hver dag, proteiner og vitaminer som giver dem en god start.  

Vi håber at se flere volontører som vil hjælpe med nogle af de projekter vi gerne vil sætte i gang. Bl.a. Efter 

skole hjælp, SFO lignende, til de lidt ældre børn, et par gang om eftermiddagen. At lege, spille bold og 

måske få lidt lektie hjælp.  

Undervisning i sundhed, ernæring m.m. Mor og spædbarns sammenkomst, hvor børnene kan blive vejet, vi 

kan tale om kost og udvikling. Der er ikke stor fokus på børn, derfor vil vi gerne hjælpe til større indsigt i 

børns udvikling og at især kost og tryghed er vigtige faktorer. 

Herfra Bouar sender vi vores bedste hilsner og ønsker for en god generalforsamling. Tak fra os alle, for jer, 

vores medlemmer og hele bestyrelsen, som støtter dette arbejde med penge, ting og sager, stor 

betænksomhed og mange bønner. Uden jer kunne vi slet ikke klare det!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


