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Kjære Palme-dekorerte. 
 
Høstens medlemsmøte ble avholdt 24. oktober på Universitetet på Blindern, Oslo. 12 medlemmer 
var til stede og i tillegg Randi Tobiassen.  Rolf Tobiassen ønsket velkommen og introduserte 
kveldens foredragsholder samtidig som han beklaget at ikke flere medlemmer hadde anledning til å 
delta.  
 
Vi hadde den store glede å motta professor emeritus Kåre Tønnesson som kåserte over sin nylig 
utgitte bok “ Den mangfoldige Madame de Staël“.  Han ga oss en levende og interessant innføring i 
den begivenhetsrike tiden i fransk historie da Mme de Staël (1766-1817) var en meget aktiv og 
sentral person, især i Paris’ salongverden. Hennes innflytelse i det franske samfunn i denne 
turbulente tiden var interessant å følge, og hele epoken fremsto som mer fasettert enn hva man 
vanligvis tenker. Kåre Tønnesson var en strålende kåsør som i en ledig og lett tone gjorde denne 
spennende og aktive kvinnen til et levende portrett. Hans fortellerstil var fengende, og vi fikk lyst 
til lese boken for å få vite mer både om hovedpersonen og det franske samfunn i denne perioden. 
Vi er meget takknemlige for at Kåre Tønnesson lot oss få dele sine kunnskaper på en så 
inspirerende måte.  
 
Etter foredraget ble det servert snitter og vin /farris samtidig som vi fortsatte kveldens program. 
Først fortalte formannen fra det vellykkede Norgesbesøket til vår vennskapsforening AMOPA 
Haute Garonne og viste filmbiter både fra besøket i Oslo med tur på fjorden og fra reisen rundt om 
i landet. Av bildene å dømme var  alle veldig fornøyde med reisen.  
Denne seansen brakte oss naturlig  videre til neste  punkt på programmet – en gjenvisitt til 
Toulouse for medlemmer av AMOPA Norvège. Ola Ribsskog hadde undersøkt en del vedrørende 
tidspunkt, reisemåte, hotell og program. Man var enige om at siste halvdel av september kunne 
være et fint tidspunkt, både av hensyn til klima og fordi turistsesongen er mer på hell. Det ble 
foreslått et program over 4-5 dager. Det er flere “billig-destinasjoner“ ikke så veldig langt fra 
Toulouse (Bordeaux, Montpellier..), men det ser likevel ut som om det letteste og mest økonomiske 
blir å fly direkte til Toulouse. Selv om en billett hit skulle bli noe dyrere enn en billigbillett til de 
nevnte byer, slipper vi nye transportomkostninger og tap av tid.  
Programmet kunne bl.a. ta for seg katarenes rike, man kunne tenke seg en overnatting utenfor 
Toulouse i forbindelse med en ekskursjon med dette som tema. Styret foreslo å legge frem et 
konkret forslag  til en slik tur på årsmøtet i mars 2008. 
 
Kvelden ble avsluttet med en frisk diskusjon om 2. fremmedspråks stilling i skolen. Det var 
utnevnelsen av ny kunnskapsminister som bidro til å bringe temaet på bane igjen. Det var uenighet 
i gruppen om obligatorisk fremmedspråk i grunnskolen  mens situasjonen i videregående skole er 
annerledes, og her burde språkfag gi ekstrapoeng slik det idag praktiseres for realfag.   
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