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GHANA SEMINAR 
28.-29.9 2019

FORTÆLLINGER
OG UDVIKLING

SEMINAR PÅ ØMBORGEN, ARRANGERET AF GHANA VENSKAB

Partnerskab for forandring



FORTÆLLINGER OG UDVIKLING
Dette års seminar bliver helt specielt, fordi det ud over at være et seminar, 

også bliver rammen for Ghana Venskabs 40 års jubilæum. 

Temaet relaterer således både til den begivenhed, at 40 fortællinger fra Danmark og Ghana 

bliver udgivet i løbet af lørdagen, men også til det faktum, at Ghana har en lang, lang tradition 

for at bruge fortællinger for bedre at kunne forstå de sammenhænge man vokser op i. 

Når børn og voksne samledes omkring bålet blev der fortalt historier – ofte dyrefabler, 

hvor dyrenes handlinger nemt kunne oversættes til dagligliv. 

Også i dansk sammenhæng har man fået øjnene op for fortællingens styrke i 

dannelses- og uddannelsessammenhænge. Fortællingen kan måske noget, som ingen regneark kan erstatte. 

Hvad den kan, er man forhåbentlig blevet lidt klogere på efter deltagelse i dette års seminar.  

GHANA SEMINAR 
28.-29.9 2019

    LØRDAG D. 28.9
09.00-10.00   Ankomst og indkvartering

10.00    Velkomst v. forkvinde for Ghana Venskab, Katrine Skamris

10.15      Fortæl løs på livet v. Vibeke Boelt

Vibeke Boelt har i mange år arbejdet som lektor med dansk og drama som 

speciale. Hun er ligeledes medredaktør af det pædagogiske tidsskrift KVaN, 

samt forfatter til bøger om drama-kunst og pædagogik. I en workshop vil hun 

introducere og facilitere arbejdet med fortælling og udvikling. Hver gang vi 

fortæller en historie, fortæller vi verden på en ny måde. Det er i høj grad ved 

hjælp af fortællinger, at vi erkender. En stor del af vores viden har vi modtaget 

i form af fortællinger, og vi udvikler os ved at fortælle videre.      

PROGRAM



      

12.30    Jubilæumsreception startende med frokost 

Der foreligger et særskilt program, men her kan nævnes:

                                       Taler v. GVs forkvinde samt GDCAs formand

    Release-party for 40 fortællinger 

                             Fortællinger der ikke er med i bogen 

                                     Videohilsen fra Ghana

                                     Sange   

    Kaffe mv. 

19.00      Festmiddag i Atriumgården  

 

     SØNDAG D. 29.9   
8.00 – 9.00   Morgenmad

9.00      Fortællingen om i morgen og derefter v. Ibrahim Tanko

Tanko var i mange år ansat af GV som leder af GDCP, og er nu direktør for  

Star Ghana (en platform for NGO’er i Ghana). Ud fra sit årelange kendskab til 

GV samt sit engagement i Ghanas civilsamfund vil han komme med sit bud 

på, hvor han ser muligheder for NGOèr i fremtiden. På hvilken måde er der 

stadig brug for en NGO som GV i det nordlige Ghana.  

 

10.30     Kaffe

10.45     Dilemmafortællinger v. Ronald Yahaya 

Yahaya er uddannet på Legon Universitetet i Accra med sprog og kultur som 

speciale. Var i en årrække ansat som leder på DNK – nu Simli Centret.  

Har fortællinger i Ghana en kulturel betydning og hvordan kan den bruges i 

udviklings arbejdet?   

  

11.45    Evaluering – hilsen til Ghana ved GVs forkvinde   

12.00     Frokost – oprydning - afrejse
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PRISER & TILMELDING
På grund af den særlige struktur for seminaret kan man deltage på flere forskellige måder, 

og derfor også med forskellige priser:
Voksne 550 kr. ved deltagelse hele weekenden

Studerende 350 kr. ved deltagelse hele weekenden 
Jubilæumsreception med frokost og kaffe er gratis 

Deltagelse kun i festmiddag 175 kr. 
Deltagelse hele lørdag men uden overnatning 250 kr. 

Børn 0-5-år gratis. Børn 6-13 år 200 kr. Børn 14-17 år 350 kr.

Betaling sker ved tilmelding. Sæt beløbet ind på Merkur Bank reg. nr. 8401, konto 1065459
eller overfør på MobilePay nr. 661970. Tilmelding sendes eller mailes senest d. 12.9.2019 til:

Adresse: Ghana Venskab, Klosterport 4 T, 3. 8000 Århus C    /    E-mail: gv@ghanavenskab.dk

Meddel venligst ved tilmelding:
*Navn. adresse, tlf. nummer og e-mailadresse

*Om du er medlem af GV
*Om der er specielle ønsker om værelseskammerater og evt. vegetarmad

*Hvor du har set denne indbydelse
*Angiv om du ønsker fællestransport fra/til Skanderborg Station

PRAKTISK INFORMATION
Der udsendes deltagerbrev til alle tilmeldte ca. en uge før seminaret.

Tilmeldte til fællestransport får en bekræftelse. Se efter GV’s logo på stationen.
Forældre med børn står selv for aktivering i den skønne natur.   

Sovepladserne er i 4-personers rum. Medbring lagen og sovepose/dyne, håndklæde og personligt udstyr.
Lørdag arrangeres fælles transport fra Skanderborg station omkring kl. 9.45.  

Søndag arrangeres fælles transport til Skanderborg til toget østpå ca. kl. 13.40 og toget nordpå ca. kl. 13.20.

FIND VEJ
Ømborgen ligger 6 km fra Ry og ca. 10 km fra Skanderborg.

Postadresse og telefon: Ømborgen, Lindholmvej 13, Emborg, 8680 Ry. Tlf. 86 89 81 27.

Kontakttelefon under seminaret: 61417152 (GV´s hovednummer)

PRAKTISKE OPLYSNINGER


