Invitationsdepartamentet
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Ord och fraser i dialogen:

!

att ställa upp

att delta, vara med eller vara ett stöd

ett projekt

ett större arbete med bestämt syfte

är jättenyfiken

vill veta

Invitationsdepartamentet

parar ihop utlänningar och personer

som pratar flytande svenska som äter middag
tillsammans och lär känna varandra
ett upprop

appell, man ber alla att hjälpa till

inbjudan

invitation, att bjuda in någon

initiativ

aktiv insats, att börja någonting

jag nappade

jag blev intresserad

sugen på

som har lust att göra något

servera

bjuda på mat

wallenbergare

biff gjord på kalvkött

bjuden tillbaka

bjuden till någon som man har bjudit först

har inte fått till det

har inte hunnit göra det

bekantskap

att vara bekant med någon, att känna en person

engagera sig

intressera sig för något och lägga sin tid på det

jätteblyg

mycket blyg, osäker i sällskap med andra, generad

slappna av

ta det lugnt

allvarligt

seriöst

gester

kroppsspråk

!
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Vivianne.
Hej Vivianne, det är Olga Carlberg från SFIpodd.
Hej!
Tack för att du ställer upp för en intervju med oss, att du vill
vara med i vårt program!
Det gör jag så gärna!
Vi tycker att du jobbar med ett mycket intressant projekt, så vi
skulle vilja höra lite mera… Jag är jättenyfiken, hur kom du i
kontakt med Invitationsdepartamentet, alltså från början?
Från början så såg jag… det var ett upprop, en inbjudan på
Facebook - ett initiativ från SFI i Botkyrka, där man startade
detta. Man frågade: finns det någon som är… som talar
svenska och som vill bjuda hem någon som försöker, som
håller på att lära sig svenska, på middag? Och jag tyckte att
det var en fantastisk idé, så jag nappade direkt på den. Och
jag fick äta en jättetrevlig middag hemma hos mig. Ja… och
sedan blev jag sugen på att.. Ja…
Middag hemma hos dig, säger du. Vad serverade du då?
Förlåt, vad sa du?
Vad serverade du?
Åh, jag serverade wallenbergare med potatismos. Alltså, biff,
biff och potatis.
Wallenbergare, det låter jättegott!

Vivianne: Ja, det var gott.
Olga:
Blev du bjuden tillbaka då?
Vivianne: Ja, jag är bjuden tillbaka, men vi har inte fått till det
än. Men vi kommer att träffas och vi är vänner på
Facebook och har lite kontakt. Det var ett väldigt trevligt
bekantskap.
Olga:
Okej… jag var bara nyfiken på vad man kunde bli bjuden på…
Vivianne: Ja, precis! De som kom hem till mig var från Rumänien. Så jag
får något rumänskt kanske, när jag går dit då.
Olga:
Jättespännande. Men varför bestämde du dig för att engagera
dig i projektet och starta ett eget kontor, så att säga?
Vivianne: Därför att jag tycker att det här var ett så… en så bra idé! Och
det är så viktigt! Det är svårt att hitta nya människor att träffa,
att lära sig nya saker. Jag umgås mycket med mina gamla
vänner… Det har varit ett fantastiskt sätt att få träffa någon
som jag annars inte skulle träffa, och ge den möjligheten även
till fler (människor).
Olga:
Jag förstår… Men när jag frågade mina elever på skolan om
de skulle vilja vara med, då var många jätteblyga. De var
osäkra om de skulle… klara av att äta middag med en… en
svensk. Man måste ju prata också, och prata länge! Har du
några tips och råd?
Vivianne: Slappna av! Det är inget allvarligt, det är bara trevligt! Och det
går att prata, även om språket inte är helt där. Man har ju
ansiktet, och du har gester och… Det är så lätt!
Olga:
Okej, då tackar jag så mycket för intervjun och för att du tog
dig tid att svara på våra frågor!
Vivianne: Det var bara trevligt!
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Uttalsövning

!

Tack för att du ställer upp!

!
Det gör jag så gärna!

!
Det var en fantastisk idé så jag nappade direkt.

!
Vi har inte fått till det än.

!
Slappna av! Det är inget allvarligt!
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Träna mera!
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Om en svensk som du inte känner så bra skulle komma på middag hem
till dig – vad skulle du bjuda på? Skriv gärna en kommentar!
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Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/
storlek-l/

eller mejla till

sfi.centrumvux@gmail.com

