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Nafsi Africa Youngsters på turné august-oktober 2016 
 
Nyhedsbrev 6                  6. september 2016 
 

Nafsi Africa Youngsters er blevet godt modtaget på Kalundborgs skoler. Det er en 
gruppe dejlige børn og unge, der tager deres omgivelser med storm. Selvom nogle af 
dem ikke er så gamle, klarer de fint at være langt væk hjemmefra – og fordøje de 
mange indtryk. 
 

Erfaringer fra skoler i Kalundborg – se fotos på facebook.com/globalkidsdk/ 
 
Tid til Nafsi 
For at holde sammen på gruppen, træne deres færdigheder og snakke om alt det nye har 
gruppen ind imellem brug for at være sammen uden ansvar for andet. Vi forsøger derfor at 
indlægge en time hver anden dag til Nafsi selv. Det kan f.eks. være efter skoletid, inden de 
tager ud til værtsfamilierne. Det vil også være fint, hvis de kan få ½ - 1 dag i en weekend. I 
kan aftale nærmere med tourguiderne, når de kommer til skolerne.  
 
Forberedelser på skolerne 
- Mange har haft glæde af hjemmesiden www.globalkids.dk. - Hold curseren på ”2016 Nafsi 
Africa” og find de fem små film om deltagerne, lær swahili med sangen ”Jambo” (Kultur), se 
detaljerede programmer m.m.m. I kan finde andre links og materialer under menupunktet 
”Undervisning”. 
 
Workshops og forestilling 
Indtil videre har gruppen foretrukket at have samlede workshops i akrobatik, dans og trommer 
– dvs, at de endnu ikke har prøvet at inddele de danske elever i mindre grupper. Nafsis 
workshops er en god blanding af træning og leg, og de danske børn og unge har været 
entusiastiske og glade for at deltage. 
 
Også de danske workshops organiseret af eleverne har været gode og meget alsidige. Der er 
blevet leget og danset, og nogle af de ældre elever har forberedt oplæg på engelsk om 
verdensmålene. 
 
Forestillingen ”Takataka” bliver konstant finpudset, så den bliver nemmere at forstå. Der er 
masser af energi i forestillingen, og den begejstrer både store og små. Vi tager selv lydudstyr 
med i tilfælde af, I ikke har selv. 
 
Værtsfamilier 
Både værtsfamilier og gæster har haft svært ved at sige farvel – selv efter få dage sammen. 
Det er fantastisk for de unge Nafsi’er at opleve værtsfamiliernes varme og gavmildhed, og der 
er blevet knyttet stærke bånd. 
 
Nogle af de unge gæster spiser ikke svinekød (se ”2016 Nafsi Africa” ”værtsfamilier”), og det er 
blevet til megen kylling og ris undervejs – hvilket ikke ser ud til at genere gæsterne. 
 
Film 
På flere af Kalundborg Kommunes skoler har udvalgte elever lavet film om besøget på deres 
smartphones. I Spor Media vil vi klippe filmene, så deres skoler kan få en 3-5 minutters film til 
eget brug. Sig til, hvis der er flere, der vil være med. 
 
Elektronisk evalueringsskema 
Vi har på opfordring af lærere fra Skanderborg lavet et elektronisk evalueringsskema til elever 
(og evt. lærere). I finder det på hjemmesiden under ”2016 Nafsi Africa” ”Evaluering”.  


