
  
 

 

 

 

 

 

 

 

KEREN-NYTT  
Mai 2019 

 

Kjære Keren-venner! 
Denne gangen må vi starte med EN APPELL. En appell om støtte rett og slett. Vi har mange 

kontakter – du som leser dette er en av dem – men ganske få som støtter oss med penger. Den 
norske staten gir ikke lenger økonomisk støtte til vennskapskontakter som den vi har hatt siden 1992 

mellom Keren og Trondheim. For at vi skal kunne fortsette vennskapsarbeidet, er vi derfor rett og 
slett avhengige av støtte fra dere som får dette brevet. Vi håper altså at mange av dere betaler 

støttemedlemskontingent på 300 kr til kontonr 7878.05.28825 eller pr vipps 511657.  
 (Husk å oppgi navn! Vi har nå gått inn for å invitere alle betalende medlemmer til våre åpne 

styremøter, for at flere skal kjenne seg involvert og informert.) 
 

Prosjekter og planer:  
 

Bokprosjektet When I was a Child 
Vi venter fortsatt på endelig klarsignal fra Asmara for trykking av boka When I was 

a Child. Vi har flere venner og hjelpere i Eritrea som prøver å få bevegelse i saken. 

Hvis det ikke lykkes i løpet av året, trykker vi boka her i Norge. 

 

Kunst- og klima-prosjektet «Combatting Global Warming with 
Trees» 

Som mange nok husker, har vår gode venn gjennom alle år, 

kunstneren og læreren Habteweld Misgna, malt en sterk bildeserie 

om betydningen av å kjempe mot global oppvarming. Han trenger 

støtte til et hefte med bilder og tekster som han vil bruke når han 

reiser rundt på videregående skoler i Eritrea med bildene og 

budskapet. Vi har prøvd å hjelpe ham, men trenger mer penger til 

dette. Veldig positivt er det at Habteweld har fått den eritreiske 

ministeren for landbruk og miljø interessert, og Habteweld har (hvis 

alt har gått etter planen) nå fått vist utstillingen sin i Asmara på Earth Day 15.mai. 

Skolekontakten Kattem – Semaetat 
Før påske skrev elever på 4. og 5. trinn på Kattem skole brev til elever på Semaetat skole i Keren. En 
stor pakke brev ble sendt fra Kattem per post den 8. april. Det ryktes at postforbindelsen til Eritrea er 
dårlig for tida. Vi får bare håpe at brevene kommer trygt fram til Keren til slutt. 



 

Døveskolen i Keren 
Det har vært rektorskifte på skolen. Vi har god 

kontakt med den midlertidige rektoren 

Medhin, som har hatt ansvar for døveskolen i 

Asmara i mange år. Han har sendt kvitteringer 

for støtte som døveskolen har fått fra 

Trondheim, blant annet fra Soroptimistene i 

Trondheim Syd og fra menighetene i Heimdal, 

Tiller og Døvekirka i T rondheim. Bilder fra 

skolen har han også sendt. Nå håper vi at tre 

av våre styremnedlemmeer med spesiell 

kompetanse og interesse for døves situasjon 

og tegnspråk, Guri Amundsen, Bodil Brandslet 

og Agate Drivvold, kan reise til Keren og 

besøke døveskolen der i februar 2020. (Bilde: Elever på Døveskolen ved vevstolen) 

Kontakt med eritreere i Trondheim 
Eritreisk fest med mat, musikk og dans.  

Vi vil gjerne følge opp den gode kontakten vi fikk med eritreere i Trondheim sist høst, da vi sammen 

med Litteraturhuset arrangerte eritreisk litteratur- og kulturuke. Den 28. september inviterer vi 

derfor til eritreisk fest med mat, musikk og dans i lokalene til Trondheim Voksenopplæring (TroVo). 

Invitasjon med flere detaljer kommer rett over sommeren. Gulabuddin Sukhanwar fra Litteraturhuset 

har også foreslått at vi arrangerer en ny eritreisk kulturkveld sammen til høsten. Det kommer vi også 

tilbake til. 

 
Vennlig hilsen fra styret i Vennskap Trondheim-Keren, 

Jon Smidt (leder),  
Guri Amundsen, Agate Drivvold, Arthur Høyen, Synnøve Utseth, Sylvia Bjørgan Ysland,  
(vara:) Meron Afeworki, Bodil Brandslet, Berit Løfsnæs, Olav Nilsen, Anja van de Wiel 


