Léif KollegInnen

SAVE THE DATE

Anescht wéi am leschte Bulletin ugekënnegt kënnt
nach virun der Summervakanz en sne-Bulletin eraus.

Konferenz

Kärpunkte an eiser Rubrik « sne seniors » sinn dës
Kéier e Réckbléck op eisen Trëppeltour op den
Orscholzer Baumwipfelpfad an en Ausbléck op d’Enn
vum Joer. Endlech ass et nees erlaabt a méiglech,
d’Stroossbuerger Europaparlament ze besichen. Mir
bidden duerfir am Dezember en Dagesausfluch op
Stroossbuerg un. De geneeën Datum fannt Dir ënnert
« Save the Dates ».
Ganz frou si mir, datt mir déi éischt Zouschrëfte fir eis

Datum: Dënschdeg, de 15.11.2022 um 17h00
Plaz:

Siège vum SNE
mam Marie-Paule Theisen,
docteur en Psychologie
an SNE-Member.

Thema: « Déi positiv Wierkungen vun der
Uechtsamkeet / Mindfulness
op d’Gehieralterung »

Rubrik « Al Schoul -neit Liewen » kritt hunn. E ganz
flotte Bäitrag krute mir vun eisem Kolleeg Gilles
Hoffmann, verbonne mat engem décke Merci vun eiser
Säit.
Frou wiere mir als Organisateur, wann Dir Iech zu vill
Leit op eis Aktivitéite géift umellen. Duerfir sinn an
Zukunft eis Aktivitéiten fir all SNE-Memberen op, mat
Prioritéit awer fir d’Senioren ab 55 Joer.
Leider kënnt et dacks vir, datt Membere sech
aschreiwen an dann awer net op d’Aktivitéit kommen;
sou geschitt bei eisem Trëppeltour op de
Baumwipfelpfad, wou mir méi wéi eng Véierelstonn op
KollegInnne gewaart hunn, déi dann awer net komm
sinn. Natierlech kann ëmmer eppes dotëschent
kommen, mee e kuerzen Telefonsuruff an d’Sekretariat
oder e klénge Mail op events@sne.lu géif eis d’Liewen
an deem Fall méi liicht maachen. Duerfir och Merci.
Iech alleguer elo schonn eng schéi grouss Vakanz an e
schéine Summer.

***************

Europaparlament
Datum: Dënschdeg, de 13.12.2022
tëschent 7.00 an 22.00 Auer
mam Europadeputéierte
Christophe Hansen.
D’Umeldungen an engem vun de nächsten
Bulletinen oder per Info-Mail.
Andeem ee sech fir dës Aktivitéiten umellt, ass
een automatesch averstanen, dass een op eng
Foto am Bulletin oder op den elektronesche
Säite vum SNE/CGFP ka gesi ginn.

sne seniors

« Bistrot littéraire »
Anomateuren: D’Schrëftstellerinne
Josiane Kartheiser a
Christiane Kremer
Zilgrupp: all Membere vun SNE an hir/e
Conjoint/e; Prioritéit fir Memberen ab 55 Joer
Dauer: 90 min + X; während dem Spektakel
offréiert den SNE d’Gedrénks an d’Tapas
Datum: Méindeg, den 17. Oktober um 18.00
Auer
Plaz: « Le Bovary, bistrot littéraire »,
1, rue Laroche, L-1918 Lëtzebuerg-Weimeschkierch (Bus: Ligne 4 / Parking 50m.)
Zuel: max 30 Persounen
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Umeldung: events@sne.lu oder 48 11 18-1
bis de 7. Oktober um 16h00
(D’Participantë kréie per Mail eng
Confirmatioun; eng Waardelëscht gëtt
gefouert.)
Andeem ee sech fir dës Aktivitéit umellt, ass
een automatesch averstanen, dass een op eng
Foto am Bulletin oder op den elektronesche
Säite vum SNE/CGFP ka gesi ginn.

Christiane Kremer
No hirer schoulescher Ausbildung an hiren Diktiounscoursen am
Conservatoire huet d’Christiane Kremer 1985 als Freelance-Journalistin
bei RTL ugefaang an ass zënter 2017 responsabel fir de kulturelle
Ressort vun den RTL-Medien. An där Funktioun an och fräiberufflech
moderéiert si souwuel TV-Emissiounen wéi aner Eventer am kulturelle
Beräich.
Si ass ausserdeem am Theater- a Cabaretsberäich täteg, spillt a schreift
fir verschidden Ensembelen, wéi z.B. Makadammen, Revue vum
Lëtzebuerger Theater, Bartrénger Kaméidi a Beetebuerger Theaterfrënn.
Fir d’Kannerbuch “So mol, Lobo!” (mam Vincent Biwer) krut si 2019 de Lëtzebuerger Buchpräis.
Mee net nëmmen als Autorin ass si am Buchwiesen aktiv; si schafft och als Iwwersetzerin an huet
2013 zesumme mam Viviane Leytem a Luc Marteling de Verlag KREMART gegrënnt. De “Bicherbus”
ass hiren éischte Roman.
(Foto : Sven Becker)

Al Schoul – neit Liewen
Eng nei Serie bei « sne seniors »
Léif LieserInnen

Josiane Kartheiser
D’Josiane Kartheiser ass eng lëtzebuergesch Journalistin a
Schrëftstellerin. Si huet englesch an amerikanesch Literatur op der
Universitéit vu Kent zu Canterbury studéiert an huet als Journalistin an
Enseignante an der Erwuessenebildung geschafft. Ausserdeem ass a war
si fräi Mataarbechterin vum Radio 100,7, vun den Zeitunge Lëtzebuerger
Journal, Tageblatt, Le Jeudi a nach ville méi.

Dir hutt bestëmmt an Ärer Uertschaft, Ärer Gemeng
oder um Nopeschduerf eng al Schoul stoen, wou Dir
vläicht selwer dra gaang sidd oder selwer nach

Zuel vun de Fotoen:

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.
Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf

maximal 4 (fréier an haut)
(evtl. mat der Angab vum Fotograf)

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus,

Zuel vun de Wierder:

e Musikshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e
Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da
schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran,
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Hir Passioun ass d’Schreiwen: Bicher, Kannerbicher, Theaterstécker,
Artikelen, Cabaretstexter, Reestexter a Kuerzgeschichten souwuel op Lëtzebuergesch wéi och op
Däitsch. Hir Texter si mol satiresch, mol nodenklech (dat eent schléisst dat anert net aus) an handele
meeschtens iwwert gesellschaftlech Problemer oder Bezéiungen a Problemer tëschent de
Geschlechter.
2010 krut si den Anne-Beffort-Präis vun der Stad Lëtzebuerg. 2016 huet si zesumme mam Colette
Mart a véier aneren engagéierte Fraen de Veräin « Femmes pionnières du Luxembourg » gegrënnt.
.

Praktesch Infoen

am beschten nach mat e puer Fotoen (« virdrun » an
« elo »).
A wa mir dann eng flott Rubrik op d’Bee gesat kréien,
dann ass dat vläicht och e flotte Beitrag fir déi
KollegInnen, déi nach net bei den « sne seniors » sinn.
An natierlech freeë mir eis och iwwert Zouschrëfte vu

maximal 250

Numm vum Auteur: fakultativ
Form: am beschten an digitaler Form;
op Pabeier ass awer och méiglech
Adress: sne@education.lu
oder
SNE/CGFP
11-13, rue des Ardennes
L-1133 LUXEMBOURG

Memberen, déi nach net am Alter vun den « sne
seniors » sinn.

Mir verloossen eis op Är Mathëllef.
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Al Schoul – neit Liewen

Trëppeltour Baumwipfelpfad

Branebuerg

E Réckbléck

vum Gilles Hoffmann
Géintiwwer der Kierch goung 1954 déi nei Schoul zu
Branebuerg a Betrib, op där Plaz, wou vun 1845 bis
1950 déi al Schoul gestanen hat. An där aler Schoul
ware bis zu 90 Schüler a Schülerinnen an engem
eenzege Klassesall ënnerriicht ginn! An där Zäit, wou
déi al Schoul ofgerappt gouf bis zur Aweiung vun der
neier Schoul sinn d’Kanner an der aler Molkerei am
Duerf ënnerriicht ginn.
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An eiser neier Schoul gouf et keen Turnsall, awer zu
menger Zäit als Schoulmeeschter hunn d’Kanner
herrlech Vëlkerballsmatcher am Schoulhaff gespillt.
Am Summer gouf d’Schleis an d’Blees gesat. D’Baach

Al Schoul féier ...

gouf gestaut an esou hunn d’SchülerInnen an der
Geografiesstonn geléiert, wéi e Schëff eng Schleis op
der Musel passéiert.

En Dënschdeg, de 14. Juni huet sech am fréie

Ukomm uewen op der Plattform vum Aussiichtstuerm

An der Schoul gouf et e grousse Klassesall an en

Nomëtteg eng Handvoll Senioren zu Orscholz virun der

hu mir e grandiose Rondbléck iwwert d’Saarland an

Nieweraum, an deem all méiglech Aktivitéiten, vun der

Entrée vum «Baumwipfelpfad» getraff, fir zesummen e

den Norde vun der Lorraine genoss. Déi obligat Fotoe

puer flott, rekreativ an informativ Stonnen ze

goufe geknipst an duerno goung et gemittlech zeréck

verbréngen. Begréisst goufe mir vun der Madame

bei d’Sortie, wou den SNE nach en erfrëschende Patt

Worms, déi deen Nomëtteg eis Guide war. Datt mir

spendéiert huet.

Gruppenaarbecht bis zu Fotoen entwéckelen,
stattfonnt hunn.
Iwwert dem Klassesall war d’Déngschtwunneng um

domat e richtege Glécksgrëff gemaacht haten, war eis

éischte Stack, d’Kannerzëmmere waren ënnert dem

séier kloer. Frëndlech am Toun, agreabel an der

Daach, mat Vue op d’Buerg. Do ass d’Geschicht vum

Sprooch ass si op d’Bedierfnesser vun eiser Minigrupp

« Geheimnis vum Schlass » entstanen.

an der Baach ...

verschiddensten Aspekter méi no bruecht; mee net

Wéi 1999 / 2000 déi nei Zentralschoul zu Tandel hir

nëmmen de Bësch. Informatiounen iwwert den

Dieren opgemaacht huet, gouf d’Kannerliewen op

Ënnergrond an d’Fielsen, d’Topografie, d’Flora an

dëser Plaz Geschicht.

d’Fauna, d’Wirtschaft an d’Kultur vum Saarland hunn
eis sëlleg Spadséierpausen op dem Wee zum

Am Klassesall goufe Computercoursë fir déi nei

Aussiichtstuerm gefëllt, a mir hunn als fréier

Generatioun vun Erwuessene gehalen,

Enseignanten nach sou munches bäigeléiert.

d’Schoulwunneng gouf verlount.
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agaang. Si huet eis de Bësch ënnert senge

A scho wéi bei eiser éischter Promenad d’lescht Joer

D’Gemengepäpp wollten dem Duerfliewen neien

bei d’Walfer Raschpëtzer hu mir alt nees eng Kéier

Opdriff ginn. Duerfir ass d’Schoul ëmgebaut ginn an

gemierkt, datt déi bescht Informatiounstafelen – an där

hautdesdaags huet sech e Restaurant an den ale

ginn et der nawell vill um Parcours – e Guide net

Gemaier installéiert.

De Restaurant zu Branebuerg

ersetze kënnen.

Insgesamt waren et 3 flott an agreabel Stonnen bei
beschtem Wieder duerch de Schied an et ass am Fong
geholl schued, datt net méi Membere matgaang sinn.

