Voxpop:

Hvad betyder dit
modersmål for dig?
Af Karsten Nielsen og Andreas Hededam Kyk

Gellerup er et område, hvor man kan høre mange forskellige sprog. Vi
har spurgt nogle, hvad deres modersmål betyder for dem:
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Dorthe Østergaard og Nethe Pedersen
Jamen, det betyder meget. Vores modersmål
betyder, at man er noget særligt i forhold
til andre, man har en særlig identitet, som
kun danskere har, i og med at man snakker
dansk. Modersmål betyder meget for os.

Festlige David spiller fødselsdagskoncert!

Fødselsdag – frisk og
aktiv 37-årig fejres!
Gellerup Kirkes fødselsdag fejres i år
søndag d. 9. juni med mad, musik og
præsentation af nyt logo og ny hjemmeside!
Dagen begynder kl. 9.30 med en
hyggelig fødselsdags-brunch i kirkens

9. juni

Torben Kirkegaard
Mit modersmål betyder selvfølgelig, at jeg
er del af et fællesskab, hvor jeg, inden for
det fællesskab, kan udtrykke mine inderste
tanker og følelser og dele dem med andre på
mit sprog. Der ligger selvfølgelig meget identitet i sproget, og det har jeg fået helt fra lille,
sammen med alle de betydninger og værdier,
der er indlejret i sproget, og det er blevet en
del af mig.

underetage. Klokken 11.00 er der international gudstjeneste, hvor mange
fra menigheden medvirker, og der er
oplæsninger og salmer på forskellige
sprog. Dagen sluttes i kirkerummet
med en forrygende festlig fødselsdagskoncert kl. 13.00 ved organist
David Schmidt.

Reath Kawangnyak

Menighedsrådets klumme:

Nyt logo og ny hjemmeside
– men samme budskab
Af menighedsrådsformand Ole Thvilum

Kirkens budskab
har ikke forandret
sig gennem 2000 år,
men sproget og måden at kommunikere
på har altid udviklet sig. Fra gotisk skrift med pen og
fjer via fyldepen og over til internet.
Som kirke må vi følge med. Vores
udtryksform skal passe til tiden, så vi
når flest mulige med vores budskab.
Formen skal hverken være ultramoderne eller gammeldags, den skal blot
til enhver tid være samtidig.
Det er baggrunden for, at vi har
lavet et nyt logo og en ny grafisk profil. Undervejs har vi spurgt en række

forskellige personer i menigheden
om deres mening, så vi kunne finde
et udtryk, som passer flest muligt.
En ting var alle enige om, nemlig at
gitteret i logoet skulle bibeholdes, så
forbindelsen bagud til det gamle logo
er tydelig.
Det nye layout sikrer synlighed og
genkendelighed på brevpapir, internet, annoncer, opslag og lignende.

Gellerup Kirke

Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 25 18 10 · e-post: gk@gellerupkirke.dk
www.gellerupkirke.dk

Kontakt Gellerup Kirkes personale:

Søndag den 9. juni fejrer vi Gellerup Kirkes 37 års fødselsdag
og som fødselsdagsgave vil vi
præsentere det nye logo for hele
menigheden.

gellerup

Præst Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.dk
Præst Karen Elisabeth Huus 2022 8328, keh@gellerupkirke.dk
Sognemedhjælper Bit Boel Buhl 8625 0800, bbb@gellerupkirke.dk
Organist Martin Lysholm Hornstrup 8625 8489, organist@gellerupkirke.dk
Kirketjener Jürgen Schulze 8625 5088 / 5154 2988 (mobil), js@gellerupkirke.dk
PR-medarbejder Christina Jensen, cj@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Ole Thvilum 86 15 00 24 / 6178 0024, ole@thvilum.dk
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Hvorfor er nye oversættelser af Bibelen nødvendige? Jeg har spurgt
Malene Bjerre, ”sprogvasker” og medredaktør på ”Den Nye Aftale”, en
nudansk udgave af Bibelen.
Af Karen Lysholm

- Der går ikke så lang tid før en oversættelse bliver forældet, siger Malene
Bjerre, for sproget udvikler sig hele
tiden.
- Hvis man synes, at det er vigtigt,
at Bibelen har et sprog, som vi føler
tilhører os selv, er man nødt til at lave
oversættelser, forklarer hun.
I ”Den Nye Aftale” har man prøvet
at undgå de klassiske bibelord, som
f.eks.” nåde” og ”barmhjertighed”,
og i stedet bruge ord, vi kender fra
dagligdagen.
- Vores mål er, at folk,
der ikke er vant til at
komme i kirken skal
kunne læse Bibelen.
Også folk, der kommer til Danmark
fra andre kulturer skal have
mulighed for at
læse, hvordan
religionen er
her, siger Malene
Bjerre.
Hun mener,
at det højtidelige, indforståede
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sprog,
præsteh
jørnet, kal
ender og kommende arrangementer

sprog har fået lov at ”sætte sig” på det
religiøse område.
- Hvis man vil snakke med, må
man blive en del af ”den kristne klub”,
forklarer hun.
- Det reagerer jeg meget imod. Teksten skal være nærværende og sige
mig noget, uden at jeg føler, at jeg er
nødt til at sige ja til hele pakken og
gå i kirke hver søndag, siger Malene
Bjerre.

Sprog:

Kan arabisk gøre dig
bedre til dansk?
Annette Husted er tosprogs-koordinator på Sødalskolen i Gellerup.

Efter sommerferien går en forsøgsordning i luften, hvor 126
danske folkeskoler sætter ekstra fokus på sprogforståelse og
modersmål for tosprogede elever.
Annette Husted er tosprogs-koordinator på Sødalskolen i Gellerup
og har mange års erfaring på området. Vi har spurgt hende, hvad
hun tænker om forsøget.

Til dagligt laver Malene Bjerre
kurser i effektiv kommunikation i firmaet ”Sprogvaskeriet”.

Malene Bjerre

Det er vigtigt, faktisk. Mit modersmål betyder, at jeg godt ved, hvor jeg kommer fra, og
jeg kan stadig sproget. Når man kommer ind
et sted som Danmark, så har jeg allerede en
kultur i forvejen, og så kan jeg kombinere
de to kulturer, og så har jeg mere end den
enkelte dansker, selvom jeg er dansker nu.
Der hvor jeg kommer fra, er mennesker mere
mørke, så de kan godt se, jeg er fra Sydsudan, mens nogle europæere, som ikke har
rejst meget, siger: ”Han kommer fra Afrika”.

Sproget skal
åbne kirken
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Af Christina Jensen

M

åske lyder det mærkeligt, at
undervisning i arabisk eller
tyrkisk skulle kunne gøre én bedre
til dansk. Ikke desto mindre er det
blandt andet regeringens håb for
forsøgsordningen. Annette Husted er
positiv, men vil dog ikke garantere, at
ens danske bliver fantastisk, hvis man
forbedrer sit modersmål.
- Jeg mener, at der er rigtig mange
forudsætninger, der spiller ind, forklarer hun.
Forsøget består af flere dele, som
sætter fokus på at forstå sprog bedre
generelt – både dansk for hele klasser

A rabisk oversættelse:

:ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺃﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺃﻓﻀﻞ
ﻟﻠﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ؟

 ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻳﻧﺳﻥ:ﺑﻘﻠﻡ
 ﺣﻳﺙ, ﺗﻠﻭﺡ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻕ,ﺑﻌﺩ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺻﻳﻑ
,  ﻣﻌﻠﻡ ﻭﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ126 ﻳﻘﻭﻡ
.ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ ﻟﻁﻠﺑﻪ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﻠﺛﻧﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ,ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻫﻭﺳﺗﺫ
 ﻭﻟﻬﺎ ﺧﺑﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ, ﺳﻛﻭﻟﻥ ﻓﻲ ﻛﻳﻠﺭﻭﺏ- ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺳﻭﺩﺍﻝ
 ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺭﺍﻳﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺑﺷﺎﻥ ﻫﺫﻩ.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
 ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻌﻠﻳﻡ,ﺭﺑﻣﺎ ﺗﺑﺩﻭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻏﺭﻳﺑﺔ. ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ
.ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺭﻱء ﺍﻓﺿﻝ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺩﻧﻣﺎﺭﻛﻳﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻥ, ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ
 ﻭﻟﻛﻥ, ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻫﻭﺳﺗﺫ ﺗﻧﻅﺭ ﺑﺄﻳﺟﺎﺑﻳﺔ.ﺃﺟﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ
,ﻟﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﺿﻣﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺩﻧﻣﺎﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺍﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﺭﺍﺋﻌﺔ
.ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ
،ـ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻛﺯ،ﻭﺗﺷﺭﺡ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺟﺯﺍء
 ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء- ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺍﻓﺿﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
.ﺍﻟﺩﺍﻧﻣﺭﻛﻲ ﻟﻔﺋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺻﻐﻳﺭﺓ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﺷﻳﺎء، ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ:ـ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﻠﻣﻳﺫ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
، ﻭﺗﻭﺿﺢ ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻫﻭﺳﺗﺫ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ،ﺍﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺳﻭﺩﺍﻝ ﺳﻛﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺩء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
. ﻭﺗﺷﻣﻝ ﻓﻘﻁ ﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺎﻟﺩﺍﻧﻣﺭﻛﻳﺔ،2014 ﻋﺎﻡ
 ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ- ﻭﺍﻻﻣﻝ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ
. ﺳﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﺃﻓﺿﻝﻋﻣﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ
 ﻁﻠﺑﺔ ﺛﻧﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻣﻥ ﻧﻘﻁﺔ, ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻭﻧﺻﻑ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻗﻝ ﻣﻥ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ
. ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﻥ،ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﻗﺩ ﻳﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺃﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻑ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ
 ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻫﺳﺗﺫ ﻭﺗﺿﻳﻑ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺳﺭﻭﺭﺓ ﻟﺗﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ،ﺑﻣﻔﺭﺩﻫﺎ
Læs videre
.ﺷﻲء ﻭﺗﺻﺑﺢ ﺃﻛﺛﺭ ﺣﻛﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻪ
ﺗﻔﻌﻝ
indeni
 ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻝ, ـ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻣﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ

Begreberne forstås bedre
Sødalskolen har en særlig tilgang til
det at have mere end ét sprog.
- Vi anerkender, at det er et gode
at kunne flere sprog, siger Annette
Husted.
Førhen har der været modersmålsundervisning på Sødalskolen, men
nu foregår det via Aarhus Kommune.
Annette Husted husker elever, som
har haft gavn af modersmålsundervisning tidligere:
- Da modersmålsundervisning var
her på skolen, var der jo mulighed
for at samarbejde, og modersmålslærerne vidste, hvilke emner vi arbejdede med i klassen. Så kunne man
arbejde med det på tyrkisk henholdsvis arabisk, og ligesom få et ordforråd
og nogle begreber, som gjorde det
lettere for eleverne at komme tilbage
til undervisningen, forklarer Annette
Husted.

På Sødalskolen er mange nationaliteter repræsenteret, og der er en let
overvægt af elever med anden etnisk
baggrund end dansk.

Svært med mange sprog
Et generelt forbehold for modersmålsundervisning er, at man ikke
kan tilgodese alle sproggrupper, fordi
skolerne har elever fra mange forskellige lande.
På Sødalskolen kender man godt
problemet.
- Her på skolen har vi både en
tyrkisk- og en arabisktalende lærer
ansat, og de er selvfølgelig en del af
undervisningen. Men vi har bare ikke
mulighed for at have undervisere til
alle sprog, forklarer Annette Husted.
I regeringens forsøgsordning
bliver sprogene i fokus tyrkisk og
arabisk – og naturligvis dansk.

Afrikansk koncert:
Kakau-Band

Gellerup Kirke inviterer unge fra de
kommende 7. klasser til at deltage i
forberedelsen til konfirmation foråret
2014. Undervisningen begynder første uge i september.
Tilmelding og yderligere information: Sognepræst Karen Huus,
keh@gellerupkirke.dk eller på
telefon: 20228328.

Torsdag d. 6. juni kl. 19.30 entré 30 kr., som går til Danmission
På kirkens fødselsdag - d. 6. juni - får
vi besøg af det livsglade tanzanianske
band, Kakau. Det er en flok humørbomber, der med deres sang, afrikanske danserytmer og smittende glæde
vil formidle jordnære historier fra en
tanzaniansk hverdag. Vel mødt!

”Hvis jeg talte alle sprog,
både menneskers og
engles, men ikke kunne
elske andre, så var jeg
som skingrende klokker
og larmende trommer.
Det jeg sagde, ville være
helt uden betydning”.
1. Kor. 13 efter ”Den nye aftale”

Men først og fremmest er det store
”Ja, jeg elsker dig” ikke vores ord,
men Guds ord: ”Ja, jeg elsker jer, på
trods af jeres møgbeskidte ord og
jeres svigt. Ja, jeg elsker jer.”

Gudstjeneste i
børnehøjde
Torsdag d. 27. juni og torsdag
d. 29. august kl. 17.00.
Der er masser af sange, bevægelse,
fortælling, leg og aktivitet, når vi
holder børnegudstjeneste i Gellerup
Kirke. Vi har vores egen børnekirkesang, der er superlet at lære - selv for
voksne.
Efter gudstjenesten er der pasta og
kødsovs, hvor alle er velkomne. Børn
spiser gratis og voksne betaler 20 kr.
Børnegudstjenesterne holdes den
sidste torsdag hver måned kl. 17.00.
Ved børnegudstjenesten d. 27. juni
er pastaen afløst af snobrød og grill.
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Jeg kom forbi to meget små drenge
i meget hidsig ord-battle. De værste
ord de overhovedet kunne finde på at
kalde hinanden fløj gennem luften.
”Din pære!”, ”Din banan!”, ”Dit store
æble!”
Nu var de to drenge så tilpas små,
at det værste de kunne finde på at
sige, ikke lød særlig slemt i voksenører.
Men i deres mund og ører var
det de værste og mest ydmygende
skældsord i verden, og de måtte da
også trækkes væk fra hinanden i det
øjeblik, de skulle til at slå med mere
end ord.
Vi voksne er kun værre end børnene. De mennesker vi er aller tættest
på, er også ofte dem, vi får kaldt de
værste ting, og det virker. Bare ikke
på den gode måde – det skiller os fra
hinanden i stedet for at forene os.
Vi burde sætte advarselsmærker på,
ligesom på cigaretpakningerne:
”Ord kan dræbe!”; ”Ord kan være
skadelige for dig og dine omgivelser”.
Ordene virker, og derfor må
sproget bruges med nænsomhed og
kærlighed.
Ord uden kærlighed er bestemt
ikke uden virkning - men de er helt
uden betydning. De er ikke vigtige,
for de gør ikke noget godt, og vi kan
ikke bygge vores liv på
dem.
De ord, der forener os og bygger
os op, er ord som
”Ja!”.
”Ja!” er et ord, der
ret tit bliver sagt i kirken:
”Ja, jeg vil gerne døbes!”;
”Ja! Jeg vil giftes med dig!” - ”Ja,
jeg vil leve sammen med dig, jeg vil
faktisk elske og ære dig, selv om det
indimellem ikke er helt let”.

Dåbs- og konfirma
tionsforberedelse.

Tors. 6. 19.30 Koncert med bandet Kakau
(se omtale)
Søn. 9. 9.30

Foto: sxc.hu

for det er da rigtig vigtigt i forhold til
elevernes videre uddannelse, siger
hun.

Af sognepr æst Karen Elisabeth Huus

Foto: Kurt Grouleff

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺗﺫﻛﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ
At gøre et forsøg
 ﻭﻛﺎﻥ،ـ ﻭﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
 ﻭﻣﻌﻠﻣﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ،ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺎ
Ifølge undervisningsministeriet ligger
.ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ
tosprogede elever gennemsnitligt 1½
،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ
ﻭﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭ
til 2 karakterpoint under etsprogede i
 ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﻭﺩ, ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ
læsning, matematik og naturfag, som
. ﺗﻘﻭﻝ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺃﻧﻳﺗﺎ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ
det ser ud nu.
,ﻭﻓﻲ ﺳﻭﺩﺍﻝ ﺳﻛﻭﻟﻥ ﻳﻭﺟﺩ ﻁﻠﺑﺔ ﻣﻥ ﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻏﻠﺑﻳﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻣﻥ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
- Nogle vil nok mene, at der skal
 ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻟﻣﺗﻘﻧﻲ ﻋﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻧﻣﺎﺭﻛﻳﺔ
endnu mere fokus på modersmåls,ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭء ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
undervisning, og at dette forsøg ikke
ﻻﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻁﻠﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
.ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
kan stå alene, siger Annette Husted.
ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺟﻳﺩﺍ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﺩﺍﻝ ﺳﻛﻭﻟﻥ
Hun er dog glad for, at man prøver at
ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻌﻠﻡ ﻧﺎﻁﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﻭﻣﻌﻠﻡ ﺍﻟﻧﺎﻁﻘﺎgøre noget og bliver klogere på, hvad . ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﻫﻡ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ,ﺑﺎﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
der virker.
ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺗﻭﺿﺢ ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ
- Jeg tænker da, at det positivt, at
 ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ,ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ
.ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺍﻟﺩﻧﻣﺎﺭﻛﻳﺔ
man vil gøre noget ved et problem,

”Din, din…
din agurk!”
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Gellerup Kirkes fødselsdag.
Vi begynder dagen med
brunch. (se bagsiden)

11.00 International gudstjeneste
v/ Niels Hviid
13.00 Fødselsdagskoncert
(se bagsiden)
19.00 Taizé aftenbøn
Tirs. 11. 8.40

Andagt

Søn. 16. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.
Tirs. 18. 8.40

Andagt

August

International Evening

Tors. 20. 17.00 Værestedsaften

Harvest festival with folk
dance and good food.
Everyone is welcome – come
and enjoy a joyful evening with
old and new friends.

Søn. 23. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Søn. 4. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.

Tirs. 25. 8.40

Tirs. 6. 8.40

Friday, 13 September at 6 p.m.
Price: adults 25 kr. – children 10 kr.
Registration: before 1 p.m. 12
September to Bit Boel Buhl
Call 86 25 08 00 or mail
bbb@gellerupkirke.dk.

Fre. 21. 18.00 International aften

Andagt

Andagt

Tors. 27. 17.00 Børnegudstjeneste v/Niels
Hviid (se omtale)

Søn. 11. 10.00 Gudstjeneste v/Ingelise Skole
Christensen

Søn. 30. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.

Tirs. 13. 8.40

Andagt

Tors. 15. 17.00 Værestedsaften

Juli

Søn. 18. 10.00 International gudstjeneste
v/Niels Hviid
Tirs. 20. 8.40

Andagt

Søn. 7. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

13.00 Sogneeftermiddag

Søn. 14. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Søn. 25. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.

Søn. 21. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid

Tirs. 27. 8.40

Søn. 28. 10.00 Gudstjeneste v/Karen Huus.

Tors. 29. 17.00 Børnegudstjeneste
(se omtale)

Andagt

BabySalmeSang
- et tilbud for børn i alderen 0-12 mdr.
og deres forældre.
Alle er velkomne!
Forløbet koster 100 kr. som går til
dækning af kaffe/the og frugt.
Starter i august – nærmere info
kommer på www.gellerupkirke.dk.
Info og tilmelding: kirkekontoret: 86251810 eller sognemedhjælper Bit Boel Buhl:
8625 0800 -bbb@
gellerupkirke.dk.

September
Søn. 1. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs. 3. 8.40

Andagt

Søn. 8. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid
Tirs. 10. 8.40

Andagt

13.00 Sogneeftermiddag
Tors. 12. 17.00 Værestedsaften
Fre. 13. 18.00 International aften
- Høstfest (se omtale)
Foto: scx.hu

ﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺳﻭﺩﺍﻝ ﺳﻛﻭﻟﻥ ﻧﻬﺟﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻟﻐﺔ
 ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﻭ ﻧﺣﻥ ﻧﺩﺭﻙ ﺍﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻛﻥ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺩﺓ ﻋﺩﺓ.ﻭﺍﺣﺩﺓ
. ﺗﻘﻭﻝ ﺍﻧﻳﺗﺎ ﻫﺳﺗﺫ, ﻟﻐﺎﺕ
 ﺳﻭﺩﺍﻝ ﺳﻛﻭﻟﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻟﻛﻥ
.ﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﺑﺭ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺁﺭﻫﻭﺱ
:ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻫﺳﺗﺫ

Præstens klumme:

Foto: sxc.hu

ﻧﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﺣﺳﻥ

Foto: Hermann-Josef-Kolleg

og tyrkisk eller arabisk for mindre grupper.
- Man bliver undervist i selve fagsproget: Ordforråd, grammatik og så
videre, på sproget, forklarer Annette
Husted. Den del af forsøget, som
Sødalskolen har sagt ja til fra 2014,
indebærer kun undervisning i almen
sprogforståelse på dansk. Håbet er,
at alle elever – uanset modersmål –
bliver dygtigere.

ﻋﻣﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ
 ﻁﻠﺑﺔ ﺛﻧﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻣﻥ ﻧﻘﻁﺔ, ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻭﻧﺻﻑ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻗﻝ ﻣﻥ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ
. ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﻥ،ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﻗﺩ ﻳﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺃﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻑ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ
 ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻧﻳﺗﺎ ﻫﺳﺗﺫ ﻭﺗﺿﻳﻑ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺳﺭﻭﺭﺓ ﻟﺗﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ،ﺑﻣﻔﺭﺩﻫﺎ
.ﺗﻔﻌﻝ ﺷﻲء ﻭﺗﺻﺑﺢ ﺃﻛﺛﺭ ﺣﻛﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻪ
 ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻝ, ـ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻣﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ
 ﻻﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻻﺟﺩﺭ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺑﻣﻭﺍﺻﻠﻪ،ﺷﻳﺋﺎ ﺣﻳﺎﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ
. ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻝ ﻫﻲ،ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ

gellerup
Foto: sxc.hu

