
  
     

 

 

Referat af møde i IFIL tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.00 

i Osted Hallens Cafeteria  

 
 

Fremmødte: Geert Aagaard Andersen, Lisbet Kristiansen, Erik Mikkelsen, Albert Hansen, Inga 

Søberg Olsen, Jens P. Andersen, Jørgen Lauterbach og Helena P.N. Jørgensen 

 

Ole Blickfeldt og Mikael Ralf Larsen deltog fra kl. 17.50 

 

Afbud: Sanne Sørensen. 

 

Valg af referent: Jørgen 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2019 - bilag 

Referatet godkendt. 

Der blev udtrykt ønske om, at IFIL hører om opfølgning på seminaret og om muligt 

genbesøg. 

 

2. Økonomien v/ Erik Mikkelsen  

Erik oplyste, at der op til mødet havde været aktivitetsbaserede udgifter på kr. 17.330 kr.,  

Med ikke udbetalte tilsagn om støtte er der disponeret over knap 90.000 kr. hvilket vil 

medføre et ikke afholdt forbrug på ca. 27.000 kr.  

I 2020 har vi kr. 116.400 til rådighed. 

 

3. Rapport og regnskab fra ”Afrika i Lejre”.  – bilag 

Fra gruppen bag ”Afrika i Lejre” var fremsendt en udførlig rapport. I alt er der i perioden 

10. august til 25. september gennemført 14 forskellige aktiviteter, og mere end 1.100 børn 

og voksne har været aktive deltagere eller været tilskuere. Projektet er gennemført i et 

samarbejde mellem syv institutioner og foreninger i Lejre. Den samlede omsætning for de 

14 aktiviteter har været kr. 147.000. Centralt i samarbejdet har været besøget af en 

billedhugger og en maler fra Zimbabwe. De har fungeret som undervisere på flere skoler 

mm. Der har endvidere været en filmaften i Hvalsø Bio. Arrangører og deltagere har alle 

udtrykt tilfredshed med nogle vellykkede arrangementer. 

De to kunstnere boede under opholdet på Osted Fri- og Efterskole. Bevillingen indebærer 

en underskudsgaranti på 35.000 kr. og da regnskabet udviste et forbrug på kr. 35.775 på de 

aktiviteter, der er omfattet af bevillingen, godkendtes det, at underskudsgarantien kommer 

til udbetaling.   

IFIL gav udtryk for, at det var et fint arbejde. 



 

Der var en kort diskussion om tilskud som underskudsgaranti, som bliver taget op på et 

efterfølgende møde 

. 

4. Orientering om Afrika i Lejre fra Christian Balslev-Olesen.  

Christian Balslev-Olesen (CB-O), Mogens Christensen (MC) og Kaare R. Schou (KRS) 

orienterede om projektet. CB-O takkede for tilskuddet til de aktiviteter, der omfattede besøg 

fra Zimbabwe og gav udtryk for, at projektet er blevet til noget andet- og mere end det var 

tiltænkt fra starten. Projektet har udviklet sig henad vejen, idet flere skoler, foreninger, 

Hvalsø Bio m.fl. havde udtrykt interesse for at deltage. Projektet havde skabt stor 

opmærksomhed med besøg af kulturministeren samt omtale på TV og i de lokale aviser. 

KRS nævnte kunstforeningens aftale med Felix, der indebar, at projektet blev indledt med 

Biennale i Felix. 

MC nævnte, at projektet også var blevet knyttet til ”Stafet for livet”, at der var blevet 

sponseret to skulpturer, og han omtalte koncerten med koret Papaya i Osted Kirke. 

CB-O fortalte, at man påtænker at gennemføre et lignende projekt i 2020. 3 efterskoler vil 

gerne have en uge hver. Man vil gerne have flere folkeskoler med, litteraturcafé 

læsecafékoncerter, foredrag, film, ”Mal Afrika”. 

 

Rapport, og regnskab blev godkendt. 

 

5. Rapport og regnskab fra besøg fra Mersargs på Hvalsø Skole. – bilag 

Projektets navn er ”Sharing Similarities, celebrating differences in Latvia and Denmark”. 

Fra den 29. september 2019 og en uge frem havde Hvalsø Skole besøg af 12 elever og 2 

lærere. Af rapporten kan nævnes: ”Det blev en super god uge. Elle eleverne fik flyttet nogle 

personlige grænser, oplevet hvor forskellige vi kan være, men samtidig erfaret at vi går og 

tænker på de samme ting i hverdagen.” 

Lærernes evaluering: ”Både de lettiske og de danske lærere oplevede en god og interessant 

uge. Besøget var helt sikkert en stor succes. Alle eleverne fik flyttet nogle grænser. De fik 

snakket meget engelsk, oplevede forskelle og ligheder på vores to lande og lært at 

samarbejde om praktiske opgaver”. 

De danske elever tager på genbesøg i midten af august 2020. 

Rapporten blev godkendt. 

 

6. Rapport og regnskab fra besøg fra Malawi på Osted Fri- og Efterskole. – bilag 

Besøget har sit udgangspunkt i et længerevarende gensidigt samarbejde mellem Osted Fri- 

og Efterskole (OFE) og Folkekirkens Nødhjælp omkring uddannelsesinstitutioner i Malawi.  

Gæsterne har indgået i undervisningen på OFE og fortalt om deres land og deres kultur. 

De har evalueret arrangementet som en stor succes, og de har i særlig grad hæftet sig ved 

uddannelsessystemet, hvor lærere og elever i høj grad interagerer. De vil begge tage deres 

viden med til Malawi og dele den der. 

Rapporten og regnskabet blev godkendt, idet OFE skal fremsende bilag for flybilletter og 

visum. 

 

7. Ansøgning fra forældregruppen for 7T og 7U på Kirke Hyllinge Skole om tilskud til besøg i 

Nantes. – bilag 

Der søges om tilskud, kr. 12.000, til, at 55 personer incl. 3 lærere kan komme på en uges 

ophold til deres venskabsskole i Nantes i det østlige Frankrig. Rejsen vil blive en del af et 



større, igangværende program, der har til formål at styrke eleverne i begge lande i forhold 

til sproglige kompetencer, interkulturel forståelse og personlig udvikling. 

Ansøgningen blev imødekommet. Man bemærkede, at der er en flot egenbetaling. 

 

8. Ansøgning om støtte til Ungdomsskolens musical tur til Letland - bilag 

Erik Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette pkt. 

Der søges om tilskud, kr. 39.000, til, at Ungdomsskolens musicalhold med 78 unge mellem 

13 og 18 år kan sætte årets musical op i de tre venskabsbyer, Kandava, Mersrags og Talsi. 

Ansøgningen dækker alene tilskud til de unges rejseudgifter. 

IFIL er principielt positivt indstillet, men specifikationen er mangelfuld, og der mangler et 

budget. Vi indhenter yderligere oplysninger og drøfter punktet igen ved mødet i januar.  

 

9. IFILs støtte til åbning af Kongehallen i maj 2020 – brev fra borgmester Carsten Rasmussen. 

-bilag 

Der er sendt invitation til vore tre lettiske venskabsbyer om at deltage i åbningen af 

kongehallen – og der er kommet positive svar fra alle kommuner. Geert og Lisbet deltager i 

et møde i januar med borgmesteren om dette. IFIL er indstillet på, at vi påtager os 

værtskabet de øvrige dage.  

 

10. IFILs hjemmeside 

Intet at bemærke. 

 

11. Kommunikation omkring IFIL – Hvordan gør vi IFIL kendt i de organisationer, der er 

repræsenteret i IFIL. 

Punktet blev kort drøftet 

 

12. Evt. 

Næste møde 30. januar 2020. 

 

 

 


