Formandens beretning for 2009 - 2010
Ved Selskabets generalforsamling 12. september sidste år hyldede vi vort mangeårige medlem,
Immanuel Bitsch-Larsen ved en middag i Zoologisk restaurant. Under middagen udnævnte vi ham
til Æresmedlem af Det Dansk Afrika Selskab, en ære han mere end nogen anden sandelig havde
fortjent. Hvor var det godt, at vi nåede at vise Immanuel vores beundring og hengivenhed den aften,
få måneder før han døde i en alder af 93 år.
I begyndelsen af det nye år hørte vi et inspirerende foredrag af Helle Degn, der med entusiasme
fortalte om det beundringsværdige initiativ hun står i spidsen for, nemlig at etablere et Mandela
Center i Danmark. Et center, der skal prædike fred og forsoning og tage initiativer til konflikt
løsninger, inspireret af det enestående menneske, Nelson Mandela, der reddede Syd Afrika fra
Ragnarok. Helle Degn havde også mange interessante bemærkninger om udviklingen i Syd Afrika –
efter Mandela. Dette vel besøgte møde foregik den 29. januar i det historiske Asia House, takket
være goodwill af vort nye medlem Carsten Dencker Nielsen, og deltagerne nød en eksklusiv og
meget velsmagende Thai menu før foredraget.
Vi var tilbage i Cafe K til en hyggelig aften med Skipperlabskovs den 21. april i år.
Udviklingsministeriet havde netop skiftet minister, og det var derfor Ulla Tørnæs, som nu langt
friere kunne udtrykke sine tanker og erfaringer fra de 4 år på posten som udviklingsminister. Hun
fortalte levende om de mange udfordringer, der møder en minister i det vanskelige embede. Vi fik
hermed forståelse for, at det er så nemt at kritisere udviklingshjælpen, men langt vanskeligere at
styre den.
Nu mødes vi i aften atter i de meget hyggelige og historiske rammer af Admiral Gjeddes Gård, et
unikt hus, hvor vi i årenes løb har holdt så mange spændende og interessante møder, takket være
vort medlem Lisbeth Steen-Hansen. Denne enestående ejendom er nu flot restaureret af de nye
ejere, og indehaveren Jeanne von Haller Grønbæk vil senere fortælle os lidt om gårdens
usædvanlige historie.
Efter middagen er aftenen dedikeret til Congo – det er nu 50 år siden, at dette mægtige og
komplekse land fik sin uafhængighed – på godt og ondt må man sige. Få danskere har vel gjort så
stor og uselvisk en indsats i Congo som Immanuel Bitsch-Larsen, og vi vil få lejlighed til at se den
dokumentar film, som Majbrit Bach fra TV/ Midt optog under Immanuels sidste besøg og arbejde i
landet og på hospitalet i Tunda i 2009. Filmen har også flashbacks til de tider for mange år siden, da
hele Bitsch-Larsen familien levede derude under meget primitive forhold, og vi er glade over, at
flere af familie medlemmerne er til stede i aften. Dog ikke Gunver og Lars Bitsch-Larsen, for de er
begge i Tunda for at følge op på deres fars store indsats.
Bliver der tid til det, vil jeg også vise udklip fra selskabets stifter Jonas Konnilds rejsefilm fra
Congo i 1954 – en historisk film.
I begyndelsen af det nye år byder vi atter på et meget interessant møde. Udviklingsminister Søren
Pind, der har sat en ny dagsorden for vores udviklingshjælp, især i forhold til Afrika, har lovet at
komme til stede tirsdag den 11. januar. Reserver allerede nu datoen.

Med disse ord vil jeg afslutte min sekstende årsberetning og rette en stor tak til mine kolleger i
bestyrelsen og især til Kasserer Peter Schønsted og Sekretær Troels Baagland, der trækker det store
læs.
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