
 
 

  
Haslum, 14.12.07 

 
 Kjære AMOPA-venner ! 
 

Så er nok et år gått, og foreningen vår er snart 3 år! Styret vil ved årsskiftet gjerne informere om 
noen saker. 

 
1) Medlemsoversikten, som vi sender dere snart, viser at vi er 41 medlemmer. Det er ikke dårlig, 
når det, ut fra det Ambassaden har fortalt oss, er ca. 50 personer i Norge som har mottatt l’Ordre 
des Palmes Académiques. 
 
Hvis noen har forandret adresse eller telefonnummer eller fått/endret e-postadresse, vennligst gi 
beskjed til vår utmerkede sekretær, Kari Aaser Quarré. (Se adresselisten.) 
 
2) Medlemsmøter. Det er holdt to medlemsmøter i år (19.mars og 24. oktober). Det er sendt ut 
referat fra begge møtene. Det første var kombinert med årsmøte, og på medlemsmøte-delen 
diskuterte vi det forstående presidentvalget i Frankrike og franskens stilling i Norge. På 
medlemsmøtet 24. oktober holdt Kåre Tønnesson et fascinerende kåseri om den mangfoldige 
Madame de Staël, som han nettopp hadde utgitt en flott bok om. (Fin julegave!) 
 
Hvis medlemmene synes vi bør holde flere medlemsmøter i året, ville styret gjerne vite det. – Vi 
har prøvd å holde medlemmene – iallfall i Oslo-området! – orientert om andre møter og 
arrangementer som har med Frankrike å gjøre, og som vi mente kanskje kunne interessere 
medlemmene. Vi fortsetter gjerne med det. 
 
3) Oppfølging av en sak fra 2006: flere programmer på andre språk i NRK! 
Etter medlemsmøtet i NRK i 2006 og flere avisartikler skrevet av våre medlemmer, ble det som 
kjent uttalt fra NRK at de var villige til å endre på innkjøpspraksis. Vårt styre nedsatte et utvalg 
med Ada Haug Grythe og Hege Jensen fra vår forening, samt to tidligere medarbeidere fra 
innkjøpsavdelingen i NRK. Utvalget har hatt.flere kontakter med NRK, og bl.a. et møte der 
representanter fra Centre Culturel deltok og la frem forslag til franske/franskspråklige programmer. 
 
Kan vi alt begynne å se resultater av arbeidet? En østerriksk serie på tysk gledet mange av oss, for 
det er språklig mangfold vi ønsker. Mandag 17.12. kommer en fransk dokumentar om slottet i 
Versailles. – Vi må prøve å holde presset på NRK! 
 
4) AMOPA-FIPF-aksjonen 
Vi har tidligere orientert om denne aksjonen, som vår forening tok initiativet til. - En AMOPA-
komité fortsetter analysen av det innsamlede materialet fra over 30 land der fransk blir promovert. 
Komitéen består av Claude Anttila (leder av AMOPA Finland), Svein Johansen, Jean-Louis Tarrou 
og Rolf Tobiassen (leder). Det er laget et utkast til en hjemmeside, der man kan lese våre tekster og 
mye annet stoff som kan bidra til å motivere for valg av fransk. Den provisoriske adressen er slik: 
www.tkukoulu.fi/~clanttila/Actionpourlefrancais.htm 
 



Vi har nettopp bedt 17 personer i 15 forskjellige land om å si sin mening om tekstene og opplegget, 
og gjerne komme med forslag til endringer, med frist satt til 30. januar. Herved ber vi også våre 
AMOPA-medlemmer om det samme! – Meningen er at det skal lages en trykksak, forhåpentlig i 
løpet av våren 2008. Den skal spres til (tilnærmet?) alle ikke-franskspråklige land. Dessuten skal 
hjemmesiden gjøres mer permanent, men stadig holdes à jour. 
 
Rolf Tobiassen har i 2007 deltatt i fem møter i AMOPA Paris om denne studien, og holdt innlegg 
på en større konferanse i Paris med tittelen ”L’Attractivité de la langue française”. Bakgrunnen for 
seminaret var vårt initiativ for å styrke fransk språks posisjon i de ikke-franskspråklige landene. 
Akademimedlem Gabriel de Broglie holdt det første foredraget, og Rolf Tobiassen foredrag nr. 14! 
Der presenterte han en foreløpig rapport fra prosjektet. (Det foreligger et meget begrenset opplag 
av foredragene fra konferansen, som er omtalt i siste nr. av Revue de l’AMOPA.) 
 
5) Besøk fra AMOPA Haute Garonne, våre samarbeidspartnere, og reise til Toulouse-
regionen. 
Seksjonen Haute Garonne av AMOPA, som vi har inngått avtale med, kom til Oslo 21. juli. Da 
arrangerte vi en 4-5 timers båttur på fjorden, med innlagt servering. Tross ferietid deltok 6 
AMOPA-medlemmer i arrangementet, mens det var 24 franske. Det ble en hyggelig tur, der Hege 
Jensen og Egil Børre Johnsen hadde interessante og morsomme bidrag. Samarbeids-charteret ble 
høytidelig undertegnet om bord av de to formennene..Etter sightseeing i Oslo 22. juli gikk reisen til 
Tromsø, Lofoten, Bergen og Sognefjorden. Rolf Tobiassen m/ektefelle sluttet seg til de franske i 
Bergen og Sognefjorden.  Det var meget hyggelig, og gruppen var svært begeistret for reisen. 
 
Styret arbeider nå med planer om en gjenvisitt i begynnelsen av oktober 2008, gjerne med hoved-
tittelen ”I catharenes fotspor”. Da vil besøk i Albi og Carcassonne høre med, kanskje også til en av 
borgene til catharene, men slik at vi også dveler ved alt det fine det er å se i Toulouse, samt besøk 
ved romfartssenter og møte med norske studenter. Dette er en foreløpig skisse som vi vil bearbeide 
i nær kontakt med vår vennskapsforening. Vårt medlem Kjell Christoffersen, som nå bor i Le Gers, 
ca. 80 km. vest for Toulouse, vil også hjelpe oss å legge opp et interessant program. 
 
En foreløpig og uforbindtlig beregning for en 5-dagers reise konkluderer med et sted mellom 8.000 
og 10.000 kroner, alt inklusive. – Vi er interessert i en første tilbakemelding fra medlemmene om 
interessen for en slik reise. Styret foreslår at vi reiser med samboer/ektefelle/venn, og at vi altså 
ikke krever medlemskap i foreningen for å bli med. Gi oss en foreløpig, men nokså seriøs 
tilbakemelding snarest, men innen 1. mars. 
 
6) Kontingent 2008 
Vi kan glede dere med at vi ikke høyner kontingenten i 2008. Den blir som i 2007: 
Adhérent                     kr 300.- 
Adhérent de soutien     kr 400.- 
Adhérent bienfaiteur     kr 500.- 
  
Betalingsfrist er 01.02.08, men vil dere spare foreningen for portoutgifter, betaler dere innen 15.01.08. 
Til: Amopa årskontingent 
Kontonr.: 6039.05.88510 
Husk å skrive hvem betalingen er fra, ellers bruker vi for mye tid på detektivarbeid. ;-) 
16.01.08 sender kasseren ut giroer til de som da ikke har betalt, så da håper vi at alle klarer å overholde fristen 
01.02.08. Det er viktig, for vi skal betale videre til Paris, og det er så flaut å være for sent ute med den betalingen. 
 
7) Andre nyheter: Et hefte med tittelen ”Fransk i verden” er utarbeidet av André Avias, Line 
Engstrøm og Rolf Tobiassen, på oppdrag for Fremmedspråksenteret i Halden. Du kan få tilsendt 
heftet ved å henvende deg til www.fremmedspraksenteret.no 
eller ringe 69 21 58 30. 
 
Som dere vet, er det laget egne, skreddersydde studieopplegg for norske studenter i Toulouse. Det 
gjelder studier til sivilingeniør og i økonomi/management. I tiden 17.12.07 – 10.02.08 vil det være 



kinoreklame for disse studiene på alle kinoer i Oslo og Bergen! Benytt anledningen til å spre denne 
nyheten til venner og bekjente som kan bidra til å rekruttere til disse studiene! 
 
8) ÅRSMØTE HOLDES TORSDAG 6. MARS 2008 i Forskningsrådet, Stensberggaten 26 
(inngang fra Pilestredet, like nedenfor Høgskolen i Oslo). Foruten årsmøtesaker får vi et spennende 
foredrag av professor Asbjørn AARNES. Så sett av denne dagen. Vi håper flere medlemmer som 
bor utenfor Oslo, finner anledning til å komme! Nærmere detaljer senere. 
           
 

SÅ ØNSKER VI ALLE MEDLEMMER OG DERES FAMILIE 
 

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR, 
 

PREGET AV FRED, VENNSKAP OG GODE FORBINDELSER MED 
 

 FRANKRIKE OG ANDRE LAND! 
 
 
STYRET 
       


