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     Foreningsmeddelelse december 2017 
 
Kære medlemmer. 
 
Dronningen på besøg i Akwamufie. 
 
Den danske dronning Margrethe II og den danske udenrigsminister har været på et officielt 
statsbesøg sammen med 39 danske virksomheder i Ghana i november. Efter de første dage i Accra, 
hvor man bl.a. besøgte præsidenten, Osu Castle (det tidligere Christiansborg) samt ambassaden og 
forskellige virksomheder, gik turen nordpå. Som noget af det sidste i forbindelse med besøget blev 
der afholdt en pressekonference på det fornemme hotel ”Royal Senchi” ved Volta floden. Derefter 
sejlede dronningen, udenrigsministeren, den danske ambassadør i Ghana, den ghanesiske minister 
for turisme og andre op til Akwamufie, hvor de blev modtaget af alle høvdingene og Queenmother 
fra Akwamu. De fik forevist nøglerne til Christiansborg og andre historiske effekter i besiddelse af 
Odeneho. Der blev sunget for selskabet, der blev trommet og danset, og efterfølgende blev der 
overrakt gaver fra Odeneho og Queenmother. En plade med det danske kongehus symbol og 
Akwamus emblem på hver sin side af en figur med nøglerne fra fortet Christiansborg, som Akwamu 
erobrede i 1692-93. En lingvist stav med to figurer på. Til denne er knyttet et ordsprog på sproget 
twi: ”Nea oforo dua pa no na ye pia no.” hvilket betyder ”når du kravler op i et godt træ, vil du få 
støtte.” Et symbol på støtte, samarbejde og opmuntring. Dronningen fik også overrakt nogle 
farvestrålende tekstiler, som de i Ghana elsker at gå med. Besøget var en meget stor succes. 
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Odeneho holdt også en tale for dronningen og i denne tale sagde blandt andet han følgende: 
 
”Vores forhold til Danmark er blevet fastholdt gennem mange år gennem et venskab af to 
enestående adopterede sønner af vores land og ved denne lejlighed vil jeg bruge nogle få øjeblikke 
på at hylde disse: 
Mr. Kurt Frandsen, også kendt som Nana Amoako, arbejdede i Akwamu i over 20 år. Hans passion 
for at gøre livet bedre for vort folk, førte ham til at etablere projekter for at forbedre vores skoler, 
bl.a. med elektricitet, møbler og computere. Sammen med skoleleder Mogens Falk (Nana Afriyie) 
fra Odense i Danmark byggede de børnehaver og uddannede lærere til at administrere disse. Nana 
Amoako døde for et år siden i en alder af 80 år. Må hans sjæl hvile i evig fred.” 
 
Hele talen er vedhæftet denne meddelelse (den er på engelsk). 
 
Inden årets udgang vil der blive overført penge fra foreningskontoen (saldo pt. ca. 28.000 kr. – der 
er indtil nu  kun tolv (!!!) medlemmer, der har fornyet deres medlemskab … ser frem til at resten 
indbetaler snarest. Pengene vil bl.a. gå til vores kontaktperson i Akwamufie for det store arbejde han 
har udført, til skolelederen i Akwamufie, de døve og blinde børn, til den lokale formand for 
foreningen, der bl.a. har taget sig af de døve og blinde i form af transport og indkøb af diverse ting 
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til deres skolegang, til de to børnehavepædagogers lønninger og til diverse indkøb af 
undervisningsmateriale til skolen. 
 
Her er en lille reportage fra besøget fra en ghanesisk TV-station(der er engelsk tale) – klik på linket 
herunder: 
	  
https://www.youtube.com/watch?v=sEn93RvZ9sw	   
 
 
 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karl Peter og Mogens 
 
 

 


