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AMOPA - R OPAC N
v/Rolf Tobiassen
Skogfaret 44
1344 Haslum
Tlf 67 12 18 12
Mobil 97 65 94 92
E-post: roltobia@online.no
Haslum, 08.07.05
Kjære Palme-dekorerte,
Siden sist vi hadde kontakt, er det kommet enda flere medlemmer. Nå er vi 43 som har
betalt medlemsavgift (av de 48 som ifølge Ambassadens lister har mottatt ordenen). Er
ikke det bra? (Ny medlemsliste er vedlagt.) - Men det er 17 som ikke har fylt ut og sendt
inn innmeldingsskjema, som vi skal sende videre til Paris. De som ikke har sendt det
inn, bes sende det snarest til Kari Aaser Quarré, Søndre Rød 7C, 0752 Oslo. Sender du
ikke innmeldingsskjema, får du ikke medlemskort fra Paris, med de fordeler dette
innebærer (se nedenfor), og foreningen får ikke gjort opp sitt økonomiske
mellomværende med Paris-kontoret.
1) KRYSS AV I ALMANAKKEN: Neste medlemsmøte holdes i Oslo torsdag 6.
oktober fra kl.16.30. Vi velger torsdag ettermiddag, slik at de som bor utenbys, kan
planlegge en langweekend i hovedstaden. Møtet vil finne sted på Universitetet i Sentrum.
Nærmere beskjed kommer senere. Urbygningen er totalrenovert, og dekorasjonene er
brakt tilbake til de opprinnelige fra 1851-54. Vi vil få en omvisning i denne bygningen,
bl.a. i den nyrestaurerte og prektige Gamle Festsal.
Selve møtet vil ha tre komponenter. Hovedtemaet tar Kari SKOGEN, rektor ved
Vågsbygd videregående skole, Kristiansand, for seg:
"Erfaringer fra bruk av TROLL-avtalen og skolesamarbeid med Frankrike. Kan det
gjøres mer? (Jfr. innføring av 2. fremmedspråk som obligatorisk fag i ungdomsskolen
fra høsten 2006)."
Med den allsidige erfaringen Kari Skogen har, fra Norge og fra Frankrike, kan vi forvente
et interessant foredrag, fulgt av diskusjon.
Dessuten får vi oppleve Jørgen AARHOUG kåsere "À bâtons rompus/Om løst og fast",
(på fransk og norsk) der Norges fremste Frankrike-kjenner vil ha mye å glede oss med.
Den tredje komponenten, som etter styrets mening bør være et fast innslag på alle
medlemsmøtene, blir: Hva gjør foreningen, og hva bør den gjøre? Styret og
medlemmene har ordet.
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Det vil bli servert snitter og rødvin/hvitvin/farris, og derfor må vi ta kr.100,- som
inngangspenger. P.gr.a. serveringen må vi ha påmelding senest 20. september til Kari
Aaser Quarré, tlf. 23 20 30 62 eller Rolf Tobiassen, tlf. 67 12 18 12.
Det er også blitt foreslått at vi går på restaurant og spiser middag etter møtet. Det kunne
jo være hyggelig å forlenge samværet litt, ikke sant? De som er interessert i det, må gi
beskjed til en av de ovennevnte innen samme dato. - Kanskje vi da inviterer med noen fra
Ambassaden?
I et vedlegg hadde vi planlagt å sette opp noen tips om noe av det som ellers foregår i
Oslo den helga da møtet holdes, - for å friste ekstra mye dere utenfor Oslo til å komme!
P.gr.a. PC-trøbbel må vi avstå fra det nå, men skal komme tilbake til dette senere. På
følgende adresse finner man mange opplysninger: www.visitoslo.com
2) Congrès AMOPA, Grenoble, 14. – 17. mai 2005.
Rolf Tobiassen deltok på AMOPA´s årskongress i Grenoble. Dette er først og fremst et
sosialt og kulturelt rettet arrangement, med mye selskapelighet og ekskursjoner, og ikke
mye direkte faglig program. Alle delegatene presenterte seg selv. Det var begeistring for
at Norge hadde fått en ”Section AMOPA”. Det var en spørsmåls- og forslagssekvens der
deltakerne hadde sendt inn sine spørsmål på forhånd. Der kom det bl.a. opp forslag om at
man på fremtidige kongresser kunne ta opp et tema som først presenteres i foredragsform
og deretter debatteres i grupper. Dette vil bli innført fra neste år. Et forslag til emne var:
”L´éducation civique dans l´enseignement professionnel”. – Det ble fremlagt en
imponerende årsrapport, der seksjonenes virksomhet – mest foredrag, konserter og
ekskursjoner – ble omtalt. Det var taler av offentlige personligheter, som av Le Président
du Conseil Général, av Le Député-Maire de Grenoble, le Recteur de l’Académie og le
Préfet, slik tradisjonen krever i Frankrike. – Neste års Congrès AMOPA holdes i Nancy, også da i pinsen.
I 2008 feirer AMOPA sitt 200 års jubileum. Det har vært foreslått å legge markeringen til
Canada, som i 2008 selv kan feire opprettelsen av Québec i 1608 ved Champlain.
Ingenting er bestemt, men foreningen i Paris vil sannsynligvis ønske en feiring der.
Rolf Tobiassen fikk med fra Grenoble to eksemplarer av adresseboka: ”AMOPA
Annuaire 2005-2006”, med oversikt over AMOPA-styrene i alle foreningene i Frankrike
og i utlandet. Dessuten fikk vi en oversikt over hvem som i 2004-2005 vant priser i
konkurransene ”Défense et illustration de la langue française” som foreningen arrangerer,
også lokalt. – Kanskje vi skulle sette i gang tilsvarende konkurranse? – Hvis noen
medlemmer ønsker opplysninger fra noen av disse trykksakene, kan de få dem fra Kari
Aaser Quarré eller Rolf Tobiassen. De som har Internett, kan slå opp på
www.amopa.asso.fr
Der kan man også finne noen opplysninger om enkelte avdelingers planer om møter. Hvis
vi skal til Frankrike, kan vi prøve å finne ut av om det fins en aktiv avdeling av AMOPA
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der vi skal, og se om de har møte når vi er der. Tar man kontakt på forhånd, vil man nok
oppdage at de setter stor pris på å være sammen med oss!

3) JUMELAGE med fransk AMOPA-avdeling?
På kongressen i Grenoble kom det flere bort til lederen av den norske avdelingen og
foreslo at vi skulle få i stand et samarbeid i form av ”un jumelage”. De mest aktuelle av
disse, i følge vårt eget styre, er avdelingen i Haute Garonne, der bl.a. Toulouse ligger, og
den i Seine Maritime, der Rouen ligger. – Styrelederen vil sterkt anbefale Haute Garonne,
som alt har sendt tre brev etter Grenoble-kongressen, med forslag til
samarbeidsprosjekter. Som flere av dere vet, er det to viktige, norske studieprogrammer i
Toulouse som trenger oppbacking på norsk side. Dette kunne være én av flere
målsettinger for et samarbeid. Mulig stimulans til industrisamarbeid kunne være et annet.
(Da kunne vi kanskje ha håp om noe støtte…?) Blant kulturelle temaer (for en reise i
området?) kunne man for eksempel tenke seg: ”I catharenes fotspor”. – Styret har bestemt
at spørsmålet om ”jumelage” tas opp på medlemsmøtet 6. oktober.
4) Rimelige feriesteder/"résidences" i Frankrike for AMOPA-medlemmer.
Som tidligere meldt, har AMOPA sentralt forhandlet seg frem til at dets medlemmer,
også utlendinger, kan benytte franske feriesteder som i utgangspunktet er beregnet på
personer som innehar eller har innehatt stillinger i franske departementer eller større
organisasjoner. Prisene på opphold der ligger langt under vanlige hotellpriser. Vi må ha
med oss bevis for medlemskap i AMOPA.– Listen vi har mottatt fra AMOPA Paris er
slik:
1) Hôtel Windsor/ADOSOM, 16, avenue Windsor, 06406 CANNES Cedex
Tlf. 00 33 4 92 18 82 13. Fax 00 33 4 92 18 82 44.
2) La Maison de la France d’Outremer/A.D.O.S.O.M.,25, avenue de Sospel, 06500
MENTON. – Tlf. 00 33 4 92 10 57 57. Fax 00 33 4 92 10 57 59
Disse to er opprettet av foreningen A.D.O.S.O.M., dvs. Association pour
l’Administration d’Oeuvres Sociales d’Outremer, der man melder seg inn for en rimelig
penge (€23,00) ved ankomst. Er man først medlem, kan familie og venner få adgang, med
referanse til den som er medlem.
De tre neste feriestedene er opprinnelig beregnet på personer som har mottatt
Æreslegionen, men medlemmer av AMOPA (eller personer som har fått L’Ordre
National du Mérite,) kan bo der på de samme betingelsene.
3) Château du Val, 78104 Saint-Germain-en-Laye Cedex. Tlf. 00 33 1 30 86 25 00.
Fax 00 33 1 30 86 25 90
4) Château de Pouy-sur Vannes, 10290 Pouy-sur-Vannes. Tlf. 00 33 3 25 39 35
70, Fax 00 33 3 25 21 79 54. Courriel : semlh-pouy@wanadoo.fr
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5) Villa Costeur- Solviane, 83700 Saint-Raphaël. Tlf. 00 33 4 94 95 14 79. Fax00
33 4 94 95 90 71
Rolf og Randi Tobiassen bodde i en uke på Windsor/A.D.O.S.O.M. i Cannes i juni. Vi
ble meget begeistret for dette stedet, som ligger i en pen park, godt skjermet mot støy, ca.
7 minutter fra stranden. Full pensjon for to personer, inklusive et 25 m² dobbeltværelse +
nydelig bad og gang, kostet €107,50, dvs. mindre enn kr.900,00! Halvpensjon: €96,30.
Dette var høyeste romstandard. Det er mulig å komme ned på €86,00 for dobbeltværelse
m/full pensjon. For enkeltværelse med full pensjon spenner prisene mellom €78,00 og
€39,50! – Fellesarealer holder standard som 3 stjerners hotell. – Vi lovet å reklamere
sterkt for stedet, noe den hyggelige verten satte pris på.
Stedet i Menton er noe enklere, og prisene er lavere. – Stedet i Saint-Raphaël virket (utfra
inntrykk ved et kort besøk en søndag ettermiddag) omtrent på nivå med Cannes-stedet.
Styret tar gjerne i mot rapporter om inntrykk fra stedene, etter hvert som medlemmene
drar dit.
5) Initiativ styret har tatt
5.1. Vi har avtalt med Centre Culturel Français i Oslo at AMOPA-medlemmene mottar
informasjon om Sentrets virksomhet, får invitasjon til de interessante møtene
vitenskapsattaché Xavier Morise arrangerer hver 2. onsdag i måneden (holdes på fransk)
og får invitasjon til mottakelsen 14.juli. Vi har også avtalt å vurdere mulige fellesmøter.
5.2. Styret har oppnevnt en gruppe til å arbeide for at TV5 kommer som et tilbud innen
”normalpakken”. Vi har da knyttet til oss to eksterne personer med mange kontakter.
Gruppen (v/Rolf Tobiassen) tar gjerne i mot argumenter og synspunkter i den anledning.
5.3. Har noen lyst til å treffes sammen med andre Pétanque-spillere? På
www.petanque.no gis det mange opplysninger om mulighetene. I Frognerparken spilles
det turnering hver onsdag kl.18.00. Skulle vi starte beskjedent med å se hvor mange som
møter for eksempel onsdag 24. august kl.18.00?
5.4. Vi tar sikte på et møte til våren i Forskningsrådet, der vi får en orientering og
diskusjon om ”Fransk-norsk stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og
teknologisk utvikling”, opprettet i 1983, som et resultat av Troll-avtalen.
Styret takker for mange gode forslag til hva foreningen bør gjøre fremover! Fortsett
gjerne med å sende oss slike!
Men nå sier vi: GOD SOMMER! Og som en fransk venn skrev nylig: ”Amitiés
amopaliennes!”
Styret
v/Rolf Tobiassen

