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Foreningsmeddelse september. 

 

Kære alle. 

 

Så er sommeren gået og det er igen tid til lidt nyt fra vores forening. 

Det historiske perspektiv: 

I løbet af sommeren har Karl Peter lavet lidt research på Akwmu-folkets historie og fundet frem til 
følgende centrale værker: 

”Akwamu 1640–1750: A Study of the Rise and Fall of a West African Empire.” Ivor Wilks. 
Trondheim (2001), hvor den tidlige historie om Akwamuerne bliver fortalt, samt bogen ”The cloth 
of many colored silks” John Hunwick. Illinois (1996), hvor historien om et Akwamu slave oprør i de 
danske vestindiske øer 1733-1734 fortælles. 

 

Odeneho Kwafo Akoto III er informeret om disse bøger og har givet udtryk for stor 
taknemmelighed ift. hans arbejde med at genfortælle historien om Akwmu. Kopier af bøgerne vil 
blive medbragt til næste besøg i Akwamu. 

De blinde og de døve: 

Af mere personlig og lokal samtidig historie kan fortælles, at der endnu engang er blevet overført 
penge til de blinde og de døve, så de kan fortsætte deres skolegang. I denne forbindelse er her 
følgende beretning fra Deborah Stephen, der er blevet valgt til præfekt på sin skole, hvilket er en 
meget fin status og anerkendelse af hende (oversat fra Engelsk): 
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”Hi. Dette er Deborah Stephen. Siden skolen genåbnede er der sket meget på skolen. I begyndelsen 
af terminen blev alle elever, der gerne ville være præfekt opfordret til at ansøge om dette og om at 
gå op til de relevante prøver i denne forbindelse. Hvis de bestod disse, kunne de så stille op til valg. 
Jeg ansøgte, bestod prøverne og er nu blevet valgt. Jeg blev også udnævnt til Pentecostal 
studerendes sammenslutning som præsident. Men jeg har også mødt mange udfordringer i mit 
akademiske arbejde. For eksempel har mange af mine klassekammerater moderne uddannelses- 
værktøjer til at lære med, hvilket har forbedret deres arbejde meget. De har nem adgang til 
information via disse og kan hurtigt lave en research og skrive notater. Jeg ville derfor ønske, at jeg 
kan få en PC, der virker, så jeg også kan forbedre mig, specielt nu hvor jeg er blevet præfek, og mit 
arbejde dermed er forøget. Jeg ville blive glad for at få en sådan maskine. Tak.” 

 

Hvis der er medlemmer, der ligger inde med brugt IT udstyr, mobiler og bærbare computere m.m. 

så kontakt venligst Karl Peter for eventuelt at sende det med ham, næste gang han tager til Ghana.  

 

 

Skolesamarbejde mellem Akwamufie og Tømmerup fri- og efterskole: 

 

Verdenslinjen på Tømmerup fri- og efterskole er desværre i år blevet temmelig reduceret til kun 

otte elever, men disse glæder sig til at komme til Ghana og Akwamufie. De er allerede i gang med 

at skrive de første breve til skoleeleverne i Akwamufie og i denne forbindelse har Karl Peter også 

taget kontakt til skolelederen i Akwamufie for at høre om eventuelle ønsker og visioner for det 

fremtidige samarbejde mellem de to skoler. 

Læs i de 2 øvrige vedhæftede filer om sidste holds meget spændende beretninger fra turen til 

Ghana. 

 

Venlig hilsen 

 

Karl Peter og Mogens 
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