V soboto, 9. junija 2018 smo
na športnem igrišču v Fechenheimu v organizaciji UO SKPD Sava izvedli
SLOVENSKI ŠPORTNO-KULTURNI DAN V FRANKFURTU.
Dejavnost so s pecivom in s solatami ter raznovrstno pomočjo podprli starši učencev
dopolnilnega pouka slovenščine in starši učencev z Evropske šole v Frankfurtu.
Vabilu na prireditev so se odzvali tudi učenci, starši DPS iz Mannheima s svojo učiteljico Miro
Delavec Touhami.
Vreme nam je bilo naklonjeno, ni nam bilo treba bežati pred nevihto, le pred vročino smo se skrili pod
krošnje dreves, kjer smo počivali, klepetali, si izmenjevali vtise …
Po zbiranju, pripravi prostora za piknik in po razgibavanju ter segrevanju, ki ga je z udeleženci
nogometne tekme izpeljal Luka, ki je bil tudi nogometni sodnik, sta si na igrišču stali nasproti ekipa
učencev DPS in EŠ in ekipa staršev.
FOTOGRAFIJE PRIZORIŠČA IN ŠPORTNEGA DOGAJANJA SI OGLEJTE NA SPLETNI STRANI.
Ob igrišču smo stali navijači in spodbujali pogumne nogometašice in nogometaše. Po prvem polčasu
so vodili učenci, po drugem starši, zato je bil končni rezultat neodločen in so starši kot trofejo prejeli
steklenico slovenskega vina, učenci pa Gorenjkine roladice in slovenske palčke Bohbi.
Predsednik UO Save Igor je na ta dan med drugimi nalogami (prevoz opreme, nakup, prenašanje in
postavljanje miz in še česa) prelevil v mojstra peke na žaru, tako da smo si lahko lakoto potešili ne le z
raznovrstnimi solatami, zelenjavo, temveč tudi z okusnimi klobasami in kotleti z žara
Društvena finančnica Tanja, ki je bila tokrat prava deklica za vse, saj ni bila samo kontaktna oseba s
Slovenskim kulturnim centrom iz Berlina in glavna organizatorka obiska glasbene strokovnjakinje iz
Slovenije, ampak tudi nabavna referentka, pomočnica mojstra žara, servirka, pomivalka posode,
taksistka …. Vsega, kar je počela, ne vem, vem pa, da je prevzela na stotine opravkov, ki jih
udeleženci takšnih dejavnosti niti ne zaznamo.
Po kosilu in počitku smo se zbrali v dvorani, kjer je glasbena pedagoginja Nina Lorber iz Maribora že
dopoldne razstavila mnogo Orffovih inštrumentov, ki jih je prinesla s seboj in so jih mnogi udeleženci
že ogledali in jih preizkusili. Končno je napočil čas za tisti del srečanja, ki so ga mnog že nestrpno
pričakovali, po kratkem pozdravu je z učenci in s starši izvedla nadvse privlačno glasbeno delavnico.
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Zares se je uresničilo, kar je Nina napisala v opisu delavnice, gib in glasba sta premostila jezikovne in
druge ovire in čas, predviden za delavnico, je prehitro minil. Najmlajši in najstarejši udeleženci smo
bili že kar utrujeni, naši gostje iz Mannheima so se morali odpraviti na dolgo pot proti domu, nekateri
so morali še po drugih opravkih, zato je bilo treba »uradni« del prijetnega športno-kulturnega dneva
počasi zaključiti. Naši gostji Nini smo se zahvalili smo za obisk in izvedbo delavnice ter vsa lepa
doživetja in se poslovili.

Gostovanje glasbene strokovnjakinje
iz Slovenije Nine Lorber

je omogočil Slovenski kulturni
center iz Berlina, celotno srečanje
je finančno podprl Urad RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu.

To fotografijo z zahvalo za povabilo in gostoljubje smo danes prejeli od Nine Lorber, ki je srečno prispela v Maribor.

Neobvezno in neuradno druženje se je za nekatere udeležence še nadaljevalo, pridni
člani UO Save so s pomočjo najbolj pridnih počistili in pospravili dvorano in tamkajšnjo
kuhinjo, prostor za piknik in pred odhodom domov v društvo odpeljali še vso opremo.
Vsi odgovorni za izvedbo srečanja smo ugotovili, da sta organizacija in izvedba od nas
zahtevala skoraj nemogoče, dosegli smo mejo svojih zmogljivosti, a smo bili vseeno
zadovoljni, ker smo mlajšim in starejšim članom slovenske skupnosti omogočili tako
sproščeno športno druženje, kot tudi poslušanje, doživljanje in izvajanje slovenske glasbe,
kar je pripomoglo k poglabljanju vezi s Slovenijo, okrepilo doživljanje slovenstva in nas
hkrati vse obogatilo.
ZAPIS in FOTOGRAFIJE GLASBENE DELAVNICE: UČITELJICA SLOVENŠČINE NA EŠ IN DPS NATALIJA ROBNIK
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