
Besøg fra Mali 
Sidi Karembé og Oumar Karembé  

Et kulturmøde med spørgsmål og ny læring 
Formålet med besøget var dels et venskabsbesøg, dels et besøg, hvor vi kunne få lejlighed til at 
diskutere det fremtidige samarbejde; høre om behovet i landsbyen, og ikke mindst, hvordan vi kunne 
være med til at støtte de unge i at skabe lokale arbejdspladser og give dem mulighed for et udkomme 
dér, hvor de er.


For de to gæster, høvding og viceborgmester Sidi Karembé og bonde Oumar Karembé fra De ældstes 
Råd var der meget nyt at lære og undre sig over. Spørgsmålene var mange, og det var ikke altid, vi 
kunne svare på dem. Men ikke kun vennerne fra Mali lærte nyt. Vi andre fik også sat spørgsmålstegn 
ved mange af de ting, som omgiver os i hverdagen.

Der skulle nås meget på de to uger, som gæsterne havde på Bornholm.  Opholdet startede med en 
reception på Sdr. Aarsdalevej, hvor  omkring 40 lokale beboere var mødt op for at hilse på gæsterne. 
heriblandt også “chef de village”, Svend Erik Hjorth Hansen, formand for Aarsdale Borgerforening. 
Under opholdet blev det til mange besøg ude i det bornholmske landskab: Flere besøg på 
Mønstergaard hos Thor Kure og Ellen Augustesen afklarede nogle af kompostens mysterier, og der 
blev udvekslet erfaringer om de forandringer, der sker med stof; Ole Hertz, ekspert inden for biavl i 
bl.a. troperne stillede sin viden til rådighed, de travle folk på Plantagen viste rundt på projektet, og der 
blev luftet idéer om fremtidigt samarbejde, hos Torben Bille og Marianne blev der udviklet mange 
tanker om vore to forskellige kulturer, Benny og Anette Nielsen viste rundt på havnen i Rønne - og 
mange, mange flere aktiviteter og oplevelser blev det til under de to uger.

På Svaneke skole mødte Sidi Karembé skolens elever og lærere og var meget imponeret over den 
store interesse, spørgelyst og gode stemning, han en tidlig morgen oplevede, da han var indbudt til 
fortælle ved den udvidede morgensamling.

Oppe på kunstnerkollektivet 4D havde de inviteret til “Høvdingemiddag”, hvor 3 fremragende kokke 
serverede traditionel dansk søndagsmad. Maligæsterne kvitterede med at fortælle om “Kunst i 
hverdagen”, hvordan de udsmykker døre, vinduer og de brugsgenstande, som de bruger i f.eks. den 
daglige madlavning.


En duft af havet  og spørg før du anskaffer en hane 
Nede i Aarsdale fik Sidi og Oumar mulighed for at komme en tur ud på Østersøen med Arne Skov. 
Det var både spændende og udfordrende. 

De kommer fra et samfund, som er karakteristisk ved et stort fællesskab om f.eks. fælles brugsret til 
jorden, redskaber til markarbejdet etc. - men også oplevelser deles.

Ingen af de to fra Mali havde set havet før, men de vidste, at de ville komme til at opleve det, og i 
landsbyen havde de lovet, før de tog afsted at tage noget af havet med hjem, så folk kunne lugte og 
smage på det. Derfor kom der også næsten 4 liter Østersøvand med i kufferten, da de forlod 
Danmark.


Udvikling af en cykeltrailer 
I Aarsdale havde Axel Jørgensen og Lars Legaard gennem foråret arbejdet med af 
genbrugsmaterialer at udvikle en prøvemodel til en cykeltrailer, som det er tanken, at de unge 
cykelsmede i landsbyens nyindrettede cykelværksted skal producere. Oumar og Sidi fik forevist 
modellen, og nye idéer kom på bordet med hensyn til den næste indsamling af værktøj og cykler, som 
Aarsdale Borgerforening allerede er godt i gang med.

At få kendskab til hønseavl havde også været et af ønskerne for opholdet. Nana Gitz-Madsen åbnede 
sin hønsegård med de veltilpassede høns - uden hane. “Man skal være enig med naboerne om at 
anskaffe en hane,” forklarede Nana. Det var svært at forstå, og da de prøvede at overføre tanken til 
deres eget samfund, blev der grinet meget.


Tiden skulle bruges fornuftigt, og det blev til mange besøg ud i det bornholmske samfund for at hente 
inspiration og takke de, der havde gjort det muligt at sætte aktiviteter i gang i landsbyen. Der blev 
taget mange fotos ved besøget på værkstedet hos “Boss cykler”, og hentet idéer hjem til værkstedet 
i landsbyen. Boss Cykler har været stærkt medvirkende til, at det er lykkedes at starte en 
arbejdsplads for de unge mænd. Det ønskede vores gæster at udtrykke deres personlige tak for.




 

En af de sidste dage gik vejen forbi borgmester Winni Grosbøls kontor. Øens borgmester havde 
til trods for travlhed i forbindelse med det kommende Folkemøde også tid til en god snak.

Efter opholdet på Bornholm rejste Sidi og Oumar til Næstved og sammen med Birthe og Carsten 
Nielsen var de på tur til Odense, hvor Ulla og Ole Østerby var kultur og samfundsguider.

Birthe og Carsten havde arrangeret en tur til København, for at de kunne se hovedstaden og 
nogle af vore centrale institutioner som Folketinget, Amalienborg etc.


Tilbage til en anden hverdag 
Nu er vores afrikanske gæster rejst tilbage og er igen i deres eget land. Regntiden er startet, og 
der følger 3 måneder, hvor der forhåbentligt vil falde nok regn til at folk kan dyrke det, som er 
nødvendigt for at klare resten af året. Skolen er lukket, for også børnene skal være med til at 
arbejde. De 6 kilo kartofler, en gave fra en bornholmsk haveejer, er lagt i jorden, og der ventes 
spændt på, hvordan den kommende kartoffelhøst vil falde ud. Alle har lugtet til vandet fra 
Østersøen, og der er blevet fortalt meget.  Men historierne er  ikke slut endnu.  Hver aften, hvis 
det ikke regner, samles alle børnene under det store palavertræ, en ældgammel figus, hvor 
Oumar fortsætter med at berette fra den store rejse.


Arbejdsgruppen i Aarsdale er i gang med en ny indsamling til den kommende 
containerforsendelse. Brugte men gode cykler; værktøj og haveredskaber er stadig på 
hovedmenuen, men store stålfade til skolebørnenes kantine, skoletasker, skoleborde og stole er 
også ønsker fra landsbyen.





