
Hvad lavede 21 Globale Seniorer i Kirgisistan i april og maj i år? 

 

Vi rejste til byerne Bishkek og Osh, begge tidligere stationer på Silkevejen, hvor vi mødtes med studerende 

fra to universiteter i henholdsvis den nordlige og sydlige del af landet. 

Vi havde aftalt at komme for at etablere en dialog på engelsk med grupper af studerende, som ønskede at 

få træning og mere rutine i at kommunikere på engelsk. En del af dem har et ønske: At kunne komme på et 

af de internationale udvekslingsprojekter, som faktisk tilbydes. At kunne tale bedre engelsk er et vigtigt 

element i den sammenhæng. 

For os seniorer var det en mulighed for at få kommunikeret ganske tæt gennem to uger med unge 

mennesker to generationer efter os om en masse ting, som ellers er svære at få viden om: Hvordan er det 

at være ung i Centralasien? Hvordan er realiteterne omkring dem, og hvad tænker de om fremtiden? 

 

 

Processen: 

Projektet var grundigt forberedt. Dels på møder gennem 2018 og dels via en researchtur til begge 

universiteter, som fire af deltagerne tog i november 2018. De indledende kontakter med universiteterne 

fandt sted i maj 2018. 

Kirgisistangruppen holdt på Svanevej en række åbne møder med eksperter og andre med kendskab til 

forholdene i landet. Vi havde bl.a. besøg af folk fra Folkekirkens nødhjælp, en OSCE observatør og en 

russisk forsker fra Dansk Institut for menneskerettigheder. 

I begyndelsen af 2019 gik de godt tyve interesserede deltagere i gang med at forberede sig til de møder, vi 

kunne forvente at få med de studerende. De mulige set-ups blev overvejet grundigt, så deltagerne var 

forberedt til den engelsk-træning, vi havde lovet at give. 

Ingen af deltagerne havde specielle erfaringer med sprogundervisning. Alle havde erfaringer fra tidligere 

udlandsophold og har stadig almindelige gode engelskkundskaber. 



 

 

Praktisk: 

Vi dannede fire hold af ”undervisere”, som gruppevis drøftede ideer og mulige scenarier inden afrejsen. 

Hvert hold var som udgangspunkt aktive med de studerende i to timer på alle hverdage i 2 uger. Holdene 

afløste hinanden, så de studerende (30-40 stk. hvert sted) var igennem et fire ugers forløb med skiftende 

lærere. 

Helt så kontinuert kom det dog ikke til at gå. I den virkelige verden viste det sig, at de aftalte tidspunkter 

måtte ændres eller pludselig aflyses. Det organisatoriske overblik i de respektive administrationener var 

ikke imponerende. De fine lister med navne på de tilmeldte studerende fik ikke megen nytte. Men de 

studerende, som deltog aktivt, fik gode oplevelser og fik kommunikeret en masse med de pensionerede 

danske seniorer, som fik prøvet en ny rejsemåde og mødt nogle dejlige, engagerede unge mennesker.  

Undervisning, træning eller sparring? Indholdet i de enkelte to-timers forløb varierede meget og blev 

tilrettelagt i detaljer undervejs af deltagerne. Samværet med de studerende fandt ofte sted i grupper på 6-

10 studerende med to lærere. Engelske og nationale sange og øvelser af mere legende art var populære. 

Det viste sig, at de studerendes færdigheder lå mest på det skriftlige plan, så den verbale verden var ganske 

ny for de fleste. Der er ikke engelsksprogede film i fjernsynet. Heller ikke deres engelsklærere har kunnet 

øve talesproget med dem. Nogle af øvelserne i den såkaldte ”talking club” foregik på museer eller andre 

steder i byen og på ture ud af byen. 

Deltagerne betalte selv alle udgifter til rejse og ophold. Vi boede på hotel sammen og havde rig lejlighed til 

at bearbejde og forberede aktiviteterne. I weekender og på forskellige helligdage tog vi på udflugter i de 

nære omgivelser. Naturen og landskaberne i Kirgisistan er meget imponerende, og vi fik set os godt 

omkring. Nogle af deltagerne kombinerede opholdet med rundrejser til andre interessante rejsemål i 

Centralasien. 



Bishkek.                                                                                     Osh 

 

Udbyttet: 

Vi var to steder i landet på samme tidspunkt – fire uger hvert sted. Dels i hovedstaden Bishkek og dels i 

landets næststørste by Osh. De to universiteter fik opfyldt deres aftaler med os om denne frivillige 

arbejdsindsats fra Foreningen Globale Seniorer – som et tilbud til deres interesserede studerende. 

Administrationen omdelte diplomer til CV’et for vel gennemførte forløb. 

På et opsamlingsmøde efter hjemkomsten var vi enige om, at vi nok ikke har løftet studenternes sproglige 

niveau på nogen målbar måde. Men vi har åbnet et vindue for dem og for os selv med nye oplevelser og 

indblik i international kommunikation – på tværs af aldersmæssige, sproglige, geografiske og kulturelle 

forskelle. 

 

En del studerende oplevede ”undervisningen” som et behageligt afbræk fra den mere traditionelle 

undervisningsform, de er vandt til. De gamles ”moderne” metoder gik fint igennem. 

Vi modtog bl.a. disse bemærkninger på skrift via evalueringsskemaer: 

 

“We talked a lot on various topics and I think the best element was live communication that became an 

element of our training.” 

“One of the best element I think that groups and teachers are constantly changing, which makes us feel all 

the subtleties of the language, because each teacher has his own approach to learning. For me it was mr. A 



for his “Once upon a time” – because in this task (exercises) we create one story by adding and creating 

new words.” 

“When we sing songs together, all of us, it feels like we are close friends or something like that.” 

“I liked everything and how You tried to teach us. I appreciate You. Thank You for despite this hot weather, 

You came every day and strengthened us.” 

 

Det var såmænd, hvad vi lavede i Kirgisistan i år! 

På Kirgisistangruppens vegne –  

Lars Steinov 

 

Publiceret 7. august 2019 


