
  
 

 

 

 

 

 

 

 

KEREN-NYTT  
Januar 2019 

 

Kjære Keren-venner! 
Så er vi inne i et nytt år. For Vennskap Trondheim-Keren er det to hendelser som har farget vår 
opplevelse av året som gikk. Den store politisk-historiske hendelsen var freden mellom Eritrea og 
Etiopia. Selv om den ikke enda har ført til så store forandringer for vanlige folk i Eritrea, blir det 
spennende å følge utviklingen videre. På den mindre arenaen her hjemme framstår den eritreiske 
litteratur- og kulturuka i Trondheim i september som den viktigste hendelsen. Det var en lærerik uke, 
og den førte til at vi fikk kontakt med nye grupper og interessante enkeltpersoner i det eritreiske 
miljøet i Trondheim.  

En av dem er Meron Afeworki. Hun ledet to av arrangementene i den eritreiske litteratur- og 
kulturuka med sikker hånd, en kveld om eritreisk litteratur og 
muntlig tradisjon og en poesikveld med forfatteren Haile Bizen. 
Meron arbeider med en masteroppgave om integrering i det 
norske samfunnet, og hun har også studert språk og litteratur. 
Nå er vi veldig glade for at hun, som innledning til årsmøtet vårt 
onsdag den 13. februar, har sagt ja til å snakke om tigrinja, det 
mest brukte språket i Eritrea. Eritrea og Etiopia har hatt en 
skriftkultur i et par tusen år, og tigrinja skrives med det urgamle 
ge’ez-alfabetet, men samtidig er det (som vårt eget språk) i 
stadig utvikling.Hun vil snakke om muntlig og skriftlig tigrinja, 
bl.a. om historisk bakgrunn, skrivemåter, forskjell mellom 
dialekter. Meron har vist at hun er en glimrende formidler, og det 
er bare å glede seg til denne turen inn i en viktig del av eritreisk 
kultur med henne som guide.  

 
På selve årsmøtet skal vi orientere om framdrift (og iblant stillstand) i våre to kulturprosjekter, 

bokprosjektet When I was a Child, og Habteweld Misgnas kunst- og miljøprosjekt Combatting Global 
Warming with Trees, om kontakten med døveskolen i Keren, kontakten mellom barneskolene Kattem 
og Semaetat og om andre prosjekter og planer vi har. Tålmodighet er et nøkkelord, spesielt i 
forbindelse med kulturprosjektene våre.  

* 
I seinere år har det vært ganske krevende å drive gjensidig vennskapsarbeid. Den norske staten 

gir ikke lenger gir økonomisk støtte til slikt arbeid. Det begrenser våre muligheter til personlig 
kontakt og gjør oss mer avhengige av private gaver, medlemskontingenter og kommunal støtte. For 
at vi skal kunne fortsette vennskapsarbeidet er vi rett og slett avhengige av støtte fra dere som får 
dette brevet. Derfor er vi veldig glade og takknemlige for alle som betaler 
støttemedlemskontingenten 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.) 



 

 

 

 

VENNSKAP TRONDHEIM-KEREN 

INVITERER TIL FOREDRAG og ÅRSMØTE  

onsdag 13. februar kl.19.00 (møtet starter presis) 
i auditorium KA-EA123, Institutt for bygg og miljø, NTNU, 

Arkitekt Christies gt.2 (bak Prinsen kinosenter) 

Hvis inngangsdøra er låst, ring 45851540! 

 

PROGRAM: 

Meron Afeworki  
forteller om språket tigrinja i skrift og tale  

 

Enkel bevertning 

 

Årsmøtesaker (ca. kl. 20 - 21.30): 
Konstituering 

Årsmelding for 2018  

Regnskap for 2018 

Planer framover 

Valg 

 

 

 

Vel møtt! 
 

Vennlig hilsen fra styret i Vennskap Trondheim-Keren, 
Jon Smidt (leder),  

Guri Amundsen, Agate Drivvold, Arthur Høyen, Synnøve Utseth, Sylvia Bjørgan Ysland,  
(vara:) Bodil Brandslet, Berit Løfsnæs, Olav Nilsen, Øyvind Taraldset Sørensen, Anja van de Wiel 


