
 

Besök från Novéant 12-21 februari 2016. 
Kommentarer 

 

Vid förra besöket från Novéant (augusti 2011) var de yttre förutsättningarna 
idealiska. Våra gäster ville den här gången uppleva vintern. Så blev också fallet. 
Veckorna före besöket hade varit både snöfattiga och kyliga. Veckan före 
gästernas ankomst förändrades läget. Det kom rikligt med snö och temperaturen 
steg. 

Återigen kunde vi glädja oss åt goda yttre förhållanden. Vädret är en viktig 
beståndsdel. Men givetvis hade det som hände under de åtta dagarna en avgörande 
betydelse för hur både gäster och värdfamiljer upplevde besöket. 

Helt kort kan vi konstatera att besöket var en succé. Alla de positiva 
kommentarerna var inte uttryck för fransk artighet utan från hjärtat kommande. 
Styrelsen med adjungerade kan med tillfredsställelse konstatera att allt fungerade 
– i stort och smått.  

Med början i juli 2015 var det kommande besöket en huvudpunkt på 
dagordningen för de följande nio styrelsesammanträdena. En grundläggande 
tanke var denna gång att värdfamiljerna skulle ges större utrymme att själva 
utforma programmet än vad som var fallet vid besöket 2011 som för övrigt var 
betydligt kortare (fem heldagar). Så blev också fallet. Hälften av de åtta 
besöksdagarna var avsatta för ”egen verksamhet”. Nu visade det sig ändå att 
flertalet hakade på två begivenheter som erbjöds dessa ”fridagar”: 
Ebbenjarkabesök en dag, Svedjekojan med hundspann en annan dag. 

Antalet gäster uppgick till 33 varav åtta var ungdomar. Tolv värdfamiljer svarade 
för mottagandet (bilaga 1). Vid ankomsten erhöll varje gästande familj en välfylld 
informationsmapp. 

Programmet (bilaga 2) genomfördes som planerat. Torsdagen den 18 februari 
tillkom ett besök på isbrytaren Oden. Diskussionerna fredag fm genomfördes i 
fyra i stället för som tänkt var åtta grupper. 

Tre gemensamma måltider med cirka 55 deltagare i vardera ägde rum. 

Söndag 14 i Ankaret Ersnäs med älgköttsoppa, fettisdagsbulle, tipspromenad, 
bildvisning som täckte hela perioden från inledningen av kontakterna hösten 2009 
och en hälsning från Dominique Lorrette som var förhindrad delta denna gång. 

Fredag 19 i Ankaret efter gruppdiskussionerna med palt som gästerna 
konsumerade med god aptit. Avslutande kaffe med kaka. 



Lördag 20 i Alviks Bygdegård avskedsmiddag med Ralph Lundstengården som 
matleverantör: lax med tillbehör, pannacotta och eget bakverk.  

Avskedsmåltiden blev ett välfyllt arrangemang: Alviks blandade kör, mat, 
gästerna scenframträdande (en träskodans) med vår formidabla EVSare Julia 
Stenlund som anförare. Det framträdandet avslutades med att gästerna sjöng två 
verser av vår nationalsång på felfri svenska. Scenaktiviteterna avslutades med att 
praktiskt taget samtliga i salen befann sig på estraden och deltog i en repris av 
träskodansen och ett slags gympapass, återigen under Julias ledning. 

Därefter följde en genomgång av tipspromenaden med prisutdelning. Segrare 
bland gästerna blev med tio rätt av tolv Lucette Falala, Natalie och Milena 
Ulbrich. På den svenska sidan toppade Susanna Selberg och Elisabeth Gren med 
nio rätt. Det nya samarbetsavtalet (2016-2019) undertecknas varvid 
nationalsångerna sjöngs med tricoloren och den gulblå fanan i full storlek (tre 
meter långa; tricoloren en nyanländ gåva från PAUSE till ANEA som förvaras i 
Torpet, Ersnäs) ) som effektfull fond, ett tacktal på svenska, framfört av Mickaël 
Dangin (bilaga 3). Därefter utdelades gåvor till gästerna: en luva med 
inskriptionen Luleå, en kavajnål med svenska flaggan, paltpaket, miljöalmanacka 
från Luleå Renhållning. Efter måltiden deltog alla i avstädningen som klarades av 
på cirka 15 minuter också tack vare en gedigen insats av två supportrar, Vivianne 
och Lennart Strandberg. 

Mickaël Dangin höll på svenska ett tacktal som han själv hade skrivit: 

Mina kära vänner, 

Vill framföra ”tusen tack” till våra värdfamiljer. 

Hela veckan har varit fantastisk. Vi har gjort många intressanta 
och roliga aktiviteter, några aktiviteter som vi förmodligen aldrig 
mer komma att göra igen som t ex iskonsert och besök på 
isbrytaren. 

Vi tackar för maten, den var jättegod. 

Och tack till våra översättare, speciellt till Sven, Julia och 
Danielle. 

Man säger inte ”hej då” men ” vi ses igen”. Ni är hjärtligt 
välkomna till Novéant och vi hoppas att ni kommer snart. 

Än en gång ”tusen tack”. 

Vid uppföljningen efter besöket noterar vi en del kommentarer mer i detalj som 
återges i det följande. 
 
Gästernas kommentarer. Lyriskt uppskattande ord om vädret (trots att endast en 



av dagarna bjöd på klarblå himmel); färd med hundspann, bastu med avkylning i 
snön, kontakt med pimplande lulebor i Södra hamn, uppskattande ord om 
planeringen av besöket, sparkåkning, acceptans av svenska frukostvanor. 
Knäckebröd och ost skulle nog återfinnas i franska hem om dessa produkter fanns 
tillgängliga. Flera av besökarna hade turen att få uppleva norrsken. Några hade 
räknat med att få se vilda djur i naturlig omgivning. Den upplevelsen var inte alla 
förunnad. 

Mest uppskattade inslag: Svedjekojans kåta, iskonserten, bilkörning på is, 
övernattning i vildmark, skogspromenaden till Strandbergs stuga, Julias två 
arrangemang  för ungdomarna. 

Min fråga till Natalie Ulbrich; kunde något ha gjorts bättre? Allt var perfekt, blev 
svaret. Maken Marc efterlyste en inledande information om svensk historia och 
om det nutida Sverige. Vid avskedet på flygplatsen, tårar på sina håll. Partir c’est 
mourir  un peu. 

Värdarnas kommentarer. Programmet kunde genomföras utan känsla av stress. 
Genom att vissa familjer samordnade hemmamiddagarna vid några tillfällen 
förenklades mathållningen. Besökets längd upplevdes på vissa håll som alltför väl 
tilltagen. 

Som alltid finns det utrymme för förbättringar såsom att informera varandra om 
aktiviteter under ”egentiden” i programmet. En tydligare arbetsfördelning vid 
genomförandet av de gemensamma måltiderna. Fem ansökningar om bidrag blev 
resultatlösa med ett undantag Luleå Energi 2 500 kronor. Håkan Wiklund, Luleå 
kommun, inträdde dessutom i slutskedet som en räddande ängel med ett 
kommunbidrag på 12 000 SEK. I slutskedet tillfördes vi dessutom en EVS-likvid 
på 1 850 €. Media fick information om programinslag som kunde locka dem men 
de visade inget intresse för besöket. Inte heller fick vi med någon företrädare för 
kommunen vid avslutningsmåltiden. Bättre scenljus i Alviks bygdegård hade varit 
ett plus. Ävenså upplevdes en hundslädfärd på fem minuter inte som något möte 
med naturen vilket var förhoppningen på sina håll. 

En utställning om ANEA i Kulturens Hus visades på fyra skärmar i bibliotekets 
nedre plan den 11 februari till 29 februari. 

Flertalet gillar vår lite speciella maträtt palt. Den störste entusiasten på det 
området är förmodligen sonen Klag, Pierre. Han var så övertygande i sin 
argumentering att han fick två paket vid paltutdelningen lördagskväll. Det kan 
tilläggas att Mickaël D själv är paltfabrikant i sitt hemmakök.  

Låt mig göra ett par tillägg rörande två av mina egna gäster. Melina och Jan 
Ulrich stod för första gången på ett par längdåkningsskidor och avverkade 
imponerande fem km i Ersnäs preparerade spår inklusive backar. Jan framförde på 
fiol, lånad av Birger Grahn, Vals från Alvik och Schottis från Pajala. 



Vi hade tillgång till två fullblodstolkar: Danielle och Julia. Sedan fanns spridda 
kunskaper i franska och engelska varför några mer svårartade 
kommunikationsproblem aldrig uppstod. 

 

Ersnäs den 28 februari 2016 

 

Sven Persson   

 

 

  

 

 


