Nya styrelsen

Språk är en färskvara

Årsmötet den 21 mars var välbesökt och det var trevligt
att åter vara gäst hos Autohaus Moll. Innan årsmötet
startade fick vi lära känna vår nye konsul Dr. Kai Gruner,
som kort presenterade sig och berättade att han ser
fram emot att få samarbeta med vår förening! Vi fick
sedan en presentation av Autohaus Moll och de senaste
Volvomodellerna, av företagets VD och hans Volvosäljare! Det är inte utan att man, som svensk, blir lite
stolt när man ser dessa fina bilar!
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svåra men missar det lätta i svenskan”. Studier hon gjort visar att
med kongruens i nominalfraser, det vill säga ofta blir adjektivet
relativt flytande hos svenska barn och ungdomar, och de har ett

aktiviteter för stora och

förhållandevis gott ordförråd, men språket är vanligtvis inte helt

små

den

idiomatiskt. Då det svenska språket trots allt är ett minoritetsspråk

rapporten

för oss som lever här i Tyskland, är det ännu viktigare att barn och

(vilken även den såg bra

ungdomar ständigt stimuleras och uppmuntras för att behålla och

ut). Styrelsen föreslog att

utveckla sina svenska språkfärdigheter. Svenska Skolans uppgift är

medlemsavgiften förblir

att främja det svenska språket samt undervisa i svensk kultur och

och

av

beviljade

även

årsmötet.

samhälle. Vi erbjuder kompletterande svenskundervisning 90

styrelsen

minuter i veckan och har grupper från lära-läsa-nivå till avancerade

ansvarsfrihet och sedan stundade valet. Vi valde ny
ordförande nämligen Heléne Rhodin och styrelsen fick
en ny medlem genom Anna Möllenberg, som ny kassör.
Tyvärr är platsen som sekreterare fortfarande inte
tillsatt och om det är någon som är intresserad av att

nivå på högstadiet.
Svenska Skolan startar igen efter sommarlovet den 27 augusti och
vi tar gärna emot anmälningar redan nu. Alla intresserade är
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Möllenberg!

otroliga engagement!

Tack Claes och Eva för ert

används. Professor Gisela Håkansson, vid Lunds universitet,
framhåller att svenska ungdomar i utlandet ofta ”klarar de det

å rets

gångna

bekräftades

medlemmar

att man mer eller mindre förlorar det språk som inte regelmässigt

felböjt, och säger exempelvis ”ett rik land”. Talet kan tyckas vara

ekonomiska

Närvarande

måste underhållas för att inte leda till språkförlust, vilket innebär

styrelsen

det

det

Tvåspråkighet är med andra ord inget statiskt fenomen, utan språk

Düsseldorf e.V

Välkommen till styrelsen— vår nya kassör Anna

årsmötet

rapporterade

och

och därefter inte i någon större utsträckning praktiserat dem.

Schwedische Gesellschaft in

ungdomar behärskar det svenska ordföljdsmönstret, men har svårt

Under

oförändrad

Att språk är färskvara vet vi alla som läst främmande språk i skolan

Svenska Skolan: Måndagar kl. 16.1016.10-17.40

Vårens spännande aktiviteter

Barngruppen: Onsdagar kl 15.0015.00-17.00

Vårens program

Regnigt i Altstadt

Europadagen

6 juni

Det var en mycket tapper skara medlemmar om

En kylslagen lördagsmorgon den 12 maj byggde

nye honorärkonsul Dr. Kai Gruner

träffades till den guidade vandringen i Altstadt. Tappra

vi upp det som skulle bli ett ”miniatyrsverige”

15 juni

av den anledningen att det ösregnade! Men så snart

under firandet av Europadagen i Düsseldorf. Fullt

tillsammans med British Business Club (mer info

Klaus Siepmann började berätta var vi så fängslade att

utrustade med 2000 köttbullar från IKEA, 500

kommer)

vi snabbt glömde av regnet! Vi tog oss ifrån den

lotter med fina vinster, planscher, dukar och

ursprungliga stadskärnan vid Sankt Lambertus Kirche,

flertalet

vidare via Liefergasse (där stadsgränsen gick) ner till

”Sverigetältet” en given stopplats för de flesta

Nationaldagsfirande på inbjudan av vår

17 juni
25 juni

Vi ser på EM-matchen mot England

Föreningens midsommarfirande
Exklusiv förhandsvisning av svensk film

intressanta

broschyrer

blev

sedan

besökare. Vi svarade som vanligt på många
Simon och ekarna

frågor som t.ex. varför man överhuvudtaget

Den 25 juni har vi blivit inbjudna av vår

äter surströmming och varför man sjunger på

samarbetspartner Filmkunstkinos till en

kräftskivan? På stora scenen bjöds det på musik

exklusiv förhandsvisning av den svenska

och andra uppträdanden från några av våra euro-

filmen Simon och ekarna, dagarna innan

peiska grannländer. Att Europadagen har blivit

tysklandspremiären! Filmen, som baseras

mäkta populär bland Düsseldorfarna märks tyd-

på Marianne Fredrikssons fantastiska bok,

ligt då man trotsar alla vädergudar och beger sig

kan stoltsera med skådespelare som Billl

ner till Marktplatz oavsett hur lågt kvicksilvret

Skarsgård, Helen Sjöholm och den tyske

visar. Efter en lång dag i ”stoj och stim” lämnade

Jan Josef Liefers! Filmen visas i svenskt

sedan ett utarbetat gäng gamla stan och hade då

original med tysk text. Biljetten köpes i

tillfört dryga 350€ till föreningens konto. Ett stort

normala biokassan. Kalle Somnitz och

tack till alla er som hjälpte till i "Sverigetältet"

hans team önskar alla varmt välkomna!
Atelier—
Atelier—Kino im SavoySavoy-Theater
GrafGraf-AdolfAdolf-Str. 47
40210 Düsseldorf
Måndagen den 25 juni 2012 kl. 19.00.

Det är väldigt trevligt att även våra egna
filmkvällar är så välbesökta! Det innebär att vi kan
fortsätta med vår filmklubb även till hösten. Ännu
är datumen inte spikade, men vi siktar som vanligt
på att visa film under september och november. Vi
ser fram emot att hälsa er välkomna även då!

Neue Stadt och Burgplatz, där vi fick höra om slottet,
som tidigare fanns där. Vi gick sedan till Maxplatz, via
Berger Strasse och lärde oss mycket om hamnen och
Düsseldorfs

äldsta

restaurant

Zum

Schiffchen.

Vandringen avslutades på Klaus Siepmanns galleri och
lagom till att det var dags att gå hem, slutade det att
regna!
Klaus Siepmann är en alldeles fantastisk guide med
ett enormt kunnande och fängslande sätt att berätta
på. De som inte varit med på någon av hans
vandringar, passa på vid nästa tillfälle!

och er som sponsrade med priser till lotteriet.
/Fredrik Öqvist

