كتاب بوخهولز الملون.
تم تصميم كتاب بوخهولز الملون من قبل البوخلزيون ومن أجل البوخلزيون
"ابحث عن أفضل ما في المدينة!" (إرميا )29,7
الفكرة :
نود أن نعمل معك إلنشاء كتاب يمثل وجهنا
في حى بوخهولز مع كل مدينة أو مقاطعة من
المقاطعات!
ولكن يتعلق األمر بوجهات نظر وخبرات
وتقاليد وحكايات مختلفة .في
شكل صور أو اقتباسات أو رغبات أو
قصص قصيرة حول مواضيع مختلفة.
الهدف ليس إنشاء كتيب معلومات ،بل كتاب يخلق مجتمعًا مترابط.
المشروع مدعوم من قبل الكنيسة االنجيلية اللوثرية .Ev. -Luthفي منطقة
بوخهولز  ،ومنظمة العمل الجماعي الدياكونيه ،مناطق الكنيسة في
 Hittfeldو  Winsenوالشباب البروتستانتي في بوخهولز.
جهات االتصال هي يوهانا أشيبيرغ
(أخصائية اجتماعية) وإيزابيل فليمزين (شماسة وأخصائية اجتماعية).
"نحن نبحث عن اقتباسات وصور وتقاليد ومساهمات إبداعية أخرى.
توقعات وجهات نظر من داخل مدينه بوخهولز ومن المنطقة المجاورة! "
الهدف هو القراءة والتعلم من بعضنا البعض ،خاصة في أوقات
كورونا ،وفي هذا الوقت
طريقة للتعرف أكثر على بوخهولز وشعبه .نريد
توسيع اآلفاق ويجب أن يكون الناس والجمعيات والجماعات والتقاليد هناك
مترابطة وعليك بالتأكيد أن تتذكر ماذا كنت تريده وماذا تمنيت في الماضي
والمستقبل ؟ وكيف هي الحياة اليومية في بوخهولز؟ وكيف كانت عندما كنت
جديد هنا في بوخهولز ؟ وكيف وصلت ولماذا انتهى بك األمر الى هنا
من بين جميع األماكن؟ "

مع من؟
يتم التعامل مع جميع األشخاص فى بوخهولز وما حولها :العزاب
والعائالت واألزواج،
وكبارا ،ممثلون عن
صغارا
األشخاص ذوو الخبرة في الهجرة،
ً
ً
الجمعيات،
أو المبادرات ،األشخاص ذوي اإلعاقة وغير المعوقين ،الوافدين الجدد
والمقيمين على المدى الطويل والبوخلزيون.
كل شخص من بوخهولز والمنطقة يرغب في المساهمة وكتابة شيء ما و
متنوع مرحبا به.
ولكن لذلك البد من التقاط أكبر عدد ممكن من االنطباعات عنك وعن
حياتك ومن أجل ذلك
نحن نحتاج أن تكتب بالتفصيل االتي „.
كيف ؟
 .1أطلق العنان إلبداعك واكتب عن نفسك ،ويمكن لالقتباس أو أن تكون
قصة قصيرة.
 .2ألق نظرة على الصور الخاصة بك على هاتفك المحمول  -هناك
صورة جميلة من مدينة بوخهولز أو المنطقة المحيطة بها؟
 .3انظر إلى الفئات المحددة وقرر ما هو العرض المناسب لك.
 .4أرسل مساهماتك إلينا عبر البريد اإللكتروني واذكر في البريد
اإللكتروني ما إذا كنت تريد أن يذكر اسمك كمؤلف أو ال واي فئة ستظهر
مساهمتك كما ينبغي!
 .5اكتشف وشارك فى كتاب بوخهولز الملون.

ستجد هنا الفئات أو الموضوعات التي نساهم فيها ونبحث عنها.
-1الحياة االسرية فى بوخهولز
وجهات الرحالت القريبة ،والمالعب الجميلة ،واألماكن المفضلة في بوخهولز
(متل الصور) تقرير عن الخبرات والعروض العائلية الخاصة.
-2االسهام فى العمل التطوعي

لماذا أشارك في العمل التطوعي؟
قصه خاصه أو لقاء خاص حدث من خالل اإلسهام في العمل التطوعي.
أين أستطيع المساهمة فى العمل التطوعي؟ والصفحات وروابط المزيد من
المعلومات.
-3الحياة اليومية فى بوخهولز وانطباعاتك عن بوخهولز.
نصائح للركاب وتقارير الخبرة عن المحالت والسوبر ماركت الخاصة أماكن
الرحالت ومسارات المشي الخاصة واألماكن الترفيهية المحببة فى بوخهولز (مثال
صور)
هنا تلتقي بأناس جدد ،وأجمل غروب الشمس ،ومناظر طبيعية للثلج فى بوخهولز
وصور وطقوس خاصه من اإليمان والدين فى (الكنائس والعادات والتقاليد
والمهرجانات الخاصة.
-4الناس في بوخهولز.
صور شخصية ،سير ذاتية خاصة ،كيف ولماذا انتقلت إلى بوخهولز؟ صور
خاصة ومواهب وقصص من وإلى بوخهولز كان ذالك سهال أو كان صعبا....
-5تنوع النوادي والجمعيات في بوخهولز.
ماهي طبيعية النادي أو الجمعية الذي انتمى إليه؟ وما هي أهدافه؟ وما الخبرات
التي حصلت عليها من هذا النادي أو الجمعية وما عروضه؟ ولماذا اشتركت فى
هذا النادي والجمعية وليس غيرة؟
-6االحتفاالت والمناسبات والعادات والتقاليد فى بوخهولز.
الحكايات والقصص والبيانات القصيرة حول األحداث المختلفة مثل المهرجانات
الثانوية مثل مهرجان (احتفال المدينة ،ومهرجان الثقافة ،ومهرجان قريه
 Sprötzerومهرجان ركوب الدرجات في المدينة ومهرجان الرماية والمسرح
في الهواء الطلق والسباقات المختلفة.
لماذا أحب أن أكون فى هذا الحدث؟ وماذا أتمنى على وجه الخصوص؟ أفضل
حفلة موسيقية ،وأفضل حدث رياضي؟ العادات والتقاليد في القرى التي يجب ان
تعرفها تماما.
-7وجهات نظر حول بوخهولز .مثال
ما أكثر شيء أحبه في بوخهولز .وماذا أتمنى أن تكون بوخهولز في ثالث كلمات.
 /لهذا السبب انتقلت إلى بوخهولز..... .
ذكريات عن الماضي وارفقها بالصور القديمة.
-8ا أفكار أخرى ....
أفكارك ومساهماتك ال تتناسب مع أي من الفئات المحددة؟

مع ذالك أرسلها لنا وسوف نقوم على الرحب بنشرها.
ومع ذالك نتمنى وننتظر إلى قصص أو عادات وتقاليد مختلفة وخاصة من
بوخهولز والمنطقة المحيطة.

دليل المشاركات
يمكن إرسال المساهمات على الفور
تحميل:
دليل المشاركات
يمكن إرسال المساهمات على
الفور عبر البريد
اإللكترونيinfo@buntesbuchholz.de :
كما يمكن ارسال المشاركة باللغة العربية لو
كنت ال تستطيع إتقان اللغة األلمانية.

