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Léif Studenten, 

 

Ech wëll iech ganz häerzlech Merci soen fir déi 30 Stonnen, déi mir zesumme am 

Lëtzebuergeschcours waren. Ech hunn iech all e bësse kennegeléiert an dir mech sécher och. 

Ech hoffen, dass iech de Cours an d’Material gefall hunn an das dir elo nach méi Freed hutt, 

d’lëtzebuerger Sprooch ze schwätzen. Ech wier besonnesch frou, wann dir vläicht eng oder 

déi aner Frëndschaft mat Leit aus dem Cours gemaach hutt. 

Sidd iech bewosst, dass är Kultur, är Liewensfreed eis all hei am Land beräichert. Ech géing 

mech freeën iech geschwënn erëmzegesinn an dofir invitéieren ech iech mat mir a menger 

Famill a Kollegen zesummen ze grillen. Et ass Samschdes mëttes um 12 Auer bei menger 

Mamm am Gaart, …, Steinsel. (Bus No 10, Steinsel) Dir kënnt och gär eppes matbréngen. Sot 

mer just w.e.g. Bescheed. 

D’Fotoe vun der Klass fannt dir hei um Internet : …  

 

A mengem Häerz drécken ech iech all ganz léif, 

 

äre Jean-Marie 
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Manifester mon intérêt pour une chose et en indiquer la cause 

Sou kënnt dir är eegen Timbere maachen. 

Mat der Internetsäit www.meng.post.lu ass et ganz einfach, Iech är eegen 

Timberen ze maachen. Dat ass ganz flott fir schéi personaliséiert 

Invitatiounen a Kaarten ze maachen. Wann dir eng gutt Photo hutt, kënnt 

dir déi eroplueden an och en Text op den Timber schreiwen. No enger 

Woch kritt dir d’Timbere mat der Post heemgeschéckt an duerno kënnt 

dir äre Bréif verschécken. Den Timber huet eng Valeur vun 0.50 Euro a 

kascht 1 Euro. Ech mengen, e schéinen Timber ass dat wäert. 

Daniela 

D’Philosophie vum Jean-Paul den zweeten 

D’Denke vum Jean-Paul II ass en Dialog mam modernen Denken, virun allem mat der 

Philosophie vum Emmanuel Kant. De Jean-Paul II hëlt d’Wouerecht aus dësem Denken. Hie 

refuséiert wat net duergaang ass an dësem Denken. 

D’mënschlech Persoun ass Sujet an Objet vum Handelen. De Jean-Paul II fënnt beim Aristote 

a beim Saint-Thomas den objectiven Deel vum Handelen. Hie fënnt bei der Phenomenologie 

de subjectiven Deel vum Handelen. 

D’Philosophie vum Jean-Paul II ass eng konkret mënschlech Philosophie, déi iwwert den 

Objectivismuss an de Subjektivismuss erausgeet. Et ass ganzheetlech Philosophie vum 

Mënsch. 

Jean-François 

Geschichten aus der Kandheet  

Wéi ech e Bëbee war, ech hat nach keng 2 Joer, war ech mat mengen Elteren an de Cora 

gaangen, fir anzekafen. Do hunn ech meng Mamm verluer. Hatt huet mech iwwerall gesicht 

awer hat huet mech net direkt fonnt. Do ass eng Madame komm an huet menger Mamm 

gesot : « Kuckt emol déi kleng Schong do beim Mannequin ». An do war ech op der 

selwechter Plaz awer ënnert dem Rack vum Mannequin. A wéi ech meng Mamm gesinn 

hunn, hunn ech hir gesot : «  Si ass e Schwäin, si huet kee Slip un. » 

Claudia Silva 

Clairefontaine, de véierte Juli zweedausendaacht 

http://www.meng.post.lu/
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Wéi ech ee Kand war, mat sechs oder aacht Joer, hunn ech eng Këscht Bonbonën um Schaf 

am Iesszëmmer an der Famill gesinn. Enges Daags, wollt ech dës Këscht huelen a mir 

hëllefen mat engem Stull, fir op den ieweschten Deel vum Schaf ze reechen. Wéi ech no deem 

Deel gereecht hunn, ass deen Deel mat mir erofgefall, an ech hu mech mat deem Deel um 

Buedem erëmfonnt. 

Den Iessservice vu menger Boma war bal ganz gebrach. Awer ech war net blesséiert. Meng 

Mamm war net zefridden. Duerno hu mir den ieweschten Deel erëm nei fixéiert. 

Jean-François 

Et war e Wanterowend an ech mengen ech hat ongeféier 8 Joer. Mir ware mat mengem 

Brudder a mengen Elteren op engem Familiefest. Éier mir heem goungen, hunn ech am Gaart 

eng blénkeg Saach trëppele gesinn ! Eppes aus Metall an do drop huet de Mound sech 

gespigelt ! Eppes Aussergewéinleches ! Mäi Brudder an ech hate vill Angscht. Mee mäi Papp 

net. Mat vill Courage ass hie méi no gaangen fir ze kucke wat et war. Et war keen Extra-

terrestre (Marsmënsch) awer nëmmen eng Kaz mat dem Kapp an der Béchs gequëtscht ! Si 

war komplett geckeg ginn. Mäi Papp huet der Kaz gehollef fir erauszekommen. Duerno si mir 

schlofe gaangen 

a mir hu 

komesch Dreem 

gemaach. 

Christine 

Meng Geschicht iwwer meng lescht Vakanz 

Fir Ouschetere sinn ech an d’Vakanz geflun. Ech hunn den Flieger zu Frankfurt geholl. Fir 

dohinner ze goen hunn ech den Zuch zu Lëtzebuerg geholl. Ech sinn zéng Minutten éischter 

aus der Aarbecht gaang, mee et ass kee Bus an der Stadt gefuer. Et war en Akzident geschitt 

an alles war blockeiert . Ech hu missen bis op d’Gare zu Fouss lafen awer ech hunn den Zuch 

verpasst. 

Cristina 

Wat mécht e Paschtouer ? 

E Paschtouer gëtt d’Sakramenter: Hie feiert d’Mass. Hien héiert d’Beicht. Hie hält 

d’Bestietnesser. Hien deeft d’Kanner. Hien hält d’Begriefnesser. Hie geréiert d’Kierch. Hien 

dirigéiert d’Por iwwer de Porverband. 

Jean-François 
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Den éischte Cours : De Cours war ganz flott haut. Wéi ech komm sinn war ech nervös. An 

der Klass war et waarm. Duerno ass et ganz gutt gaang. Ech hunn de Cours interessant fonnt. 

Mir hu gutt geschafft.  

Gina Simoes 

Den zweete Cours : 

D’Klass huet nach eng Kéier ugefaang mat deem wat mir haut gemaach hunn. 4 nei 

Studentine si komm, dovunner ass eng Brasilianerin. Mir hunn zesummen d’Nationalhym 

gesongen. No der Paus si mir erofgaang mat engem Teppech an der Hand an d’Yogazëmmer. 

Mir hunn eng kleng Relaxatioun gemaach (vun den Zéiwe bis zum Kapp), dirigéiert vum 

Claudine. Gottseidank bréngt si eis kee Karate bäi. 

Gamila 

  

Den drëtte Cours :  

De ganzen Dag war et immens waarm, owes huet et mat Reenen ugefaang. De Jean-Marie 

huet eis eng kleng Freeg gemaach, hien huet Äerdbieren matbruecht. Duerno wollt hie 

wëssen, wat mir de Moie giess hunn. D’Ling huet chinesesch Bréidercher giess, d’Tatjana 

huet Mangojus gedronk an eng Zigarett gefëmmt. Jiddereen huet seng eege Gewunnechten. 

D’Klassenzëmmer as direkt bei der Kierch, dowéinst lauden d’Klacken dacks. De Jean-Marie 

sot, dat ass eng Relax-Paus. Mir hunn dann den Numm vun de Kierperdeeler reviséiert 

(widderholl), vun den Zéiwe bis op de Kapp. Duerno hu mir meng Hausaufgab korrigéiert 

(verbessert) an iwwer den Text geschwat. An der Paus hu mir iwwer d’Motivatioun fir 

Lëtzebuergesch ze léieren diskutéiert. Duerno hu mir en neit Lidd geléiert:  „An de 

Siwwenten Himmel“ – dat war ganz flott an immens lëschteg. Ech froe mech, ob no eisem 

Gesank nach méi Appartementer am Nopeschhaus zu verkafe sinn...? 

Ausserdeem si mir haut gewuer ginn, dat mir den 10te Juli um 18h00 an de Stater 

Geschichtsmusée géife goen.  

Daniela 

 

De véierte Cours :  

Wéi mir gëschter an der Klass ukomm sinn, war d’Tafel voll. Et war en Text vun enger anerer 

Klass an den Ufank war: “E Lëtzebuerger ass een deen…’’ Mir hunn den Text gelies a 

corrigéiert. Dann hu mir eng Aufgab gemaach. Mir sollten 2 Sätz maache fir all Wuert. Am 

Ufank vum Saz war: ’’En Alkoholiker ass een deen …, En Terrorist ass een deen…, E 

Grenzgänger ass een deen…an En Tourist ass een deen…” Duerno si mir an d’Chorale (e 
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Gesangveräin) gaang; et war un drëtte Stack. An der Chorale hu mir nei Leit kennegeléiert. Si 

ware ganz frou mam Besuch. Mir hunn ’’Ons Heemecht’’ gesongen a mir hunn och e neit 

Lidd geléiert. Et war ganz flott. Duerno si mir zréck an d’Klass gaang a mir hunn d’Wierder 

déi ophale mat “heet” an “keet” e bësse gekuckt.  

Claudia 

De fënnefte Cours :  

Gëschter hu mir e flotte Cours gehat. Mir hunn och de klenge Joao, de Jong vum Claudia, mat 

eis gehat. Hie war ganz roueg a brav. Ech war leider e puer Minutte spéit an de Cours komm. 

Wéi ech erakoum, huet de Jean-Marie eis Orangejus ugebueden. Hie wollt dat mir, 

d’Studenten, erauskréien, firwat hien de Jus kaaft huet: d’Ursaach war dat de Jus méi bëlleg 

war, well de Jus bal futti geet. Mir hu bal all e bësse Jus gedronk an d’Bechere recycléiert. 

Duerno hu mir e klengt Spill gemaach; éischtens huet all Student e Wuert op e klengt Stéck 

Pabeier geschriwwen. Duerno huet de JM all d’Pabeieren an eng Kap geluecht. Hien huet 

erkläert dat all Koppele vu Studenten mussen e Pabeier aus der Kap zéien an Associatioune 

mam Wuert maachen, dat um Pabeier geschriwwe war. Ech erënnere mech un d’Wierder: 

Wieder, Rido, Puppelchen, séier, Wiss, faaschten a Vakanz. 

Duerno hu mir d’Hausaufgabe verbessert. Nëmmen d’Claudia, de Jean-François an 

d’Christine haten d’Hausaufgab gemaach. Si hu vun enger lëschteger Erënnerung aus hirer 

Kandheet erzielt. Mir hunn all d’Texter gelies a verbessert. Tëschent den Hausaufgaben an 

den Diskussiounen hu mir och eng kleng Paus gemaach. No der Paus huet de JM d’Spektiv 

geholl fir ze kucke wat d’Noperen iessen. 

Mir hunn eng Lëscht gemaach mat deem wat d’Leit fir de leschten Owend (eng kleng 

Schlussfeier) matbrénge wëllen. Duerno hu mir e bësse Grammatik geübt: de JM huet erkläert 

wéini mir “dëst” an “dës”, an “déi”, “deen” an “dat” soen. Hien huet och eng nei 

Hausaufgab ginn: mir sollen iwwer eppes aus der Vergaangenheet erzielen oder iwwer eng 

Passioun déi mir hunn. 

Um Enn vum Cours huet meng Nopesch (ech mengen hatt heescht Olga) seng abenteuerlech 

Vakanz erzielt. Hatt wollt mam Tatiana op Zypern goen, mee si hunn net gewosst dat e Visa 

noutwenneg fir si war a si hu missten zréck goen. Si waren net frou iwwer d’Luxair! Duerno 

wollten d’Olga an d’Tatiana an de Süde vu Frankräich op d’Plage goen, mee si hunn eng Pann 
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mam Auto kritt. Si hu keng Assurance gehat a si hu missten de 

ganzen Service selwer bezuelen. Dat ass schued. 

Iona 

De sechste Cours, 8te Juli 2008 
 

Mir hunn d’Klass ugefaang z’erzielen wat mir Mëttes giess a 

gedronk hunn. Duerno hu mir diskutéiert firwat mir Orangejus den aneren Dag 

drénken. Fir e gudde Rapport huet d’Iona e wäisse Loftballon kritt, dee vum JM opgeblose 

gouf. Dann hu mir geäntwert op d’Fro : « Mat wiem maachen d’Russen de Geck ? Si maachen 

de Geck mat … » Duerno hu mir den éischten Dossier gekuckt an hunn d’Ausdréck vun der 

Sprooch an den Inhalt vum JM sengem Buch gelies. 

Den zweeten Deel war ganz relax, mir hu vill gespillt. Dat éischt Spill war –vill schwätzen-, 

iwwer den Datum, d’Plaz an den Numm. Mir hu missten circuléieren (rondrëmgoen) an déi 

richteg Äntwerte vun all de Kollege roden. Dat anert Spill war vill Bewegung. All d’Leit 

souzen, mee eng Persoun huet misse stoen : « Wann dir en Auto hutt, changéiert d’Plaz ». Et 

war ganz witzeg an d’Zäit ass ganz séier vergaang. 

Zum Schluss war e schéint Lidd, dat vun de Beatles geschriwwe gouf a vum Ab van Goor op 

Lëtzebuergesch iwwersat gouf. Mir hunn all zesumme gesongen. 

Tatiana 

De siwwente Cours, 9te Juli 2008 

Den 9te Juli 2008, hu mir de Lëtzebuergeschcours méi spéit ugefaang. Et ware manner 

Studenten an der Klass. De Jean-Marie huet mäi klengen Text iwwer meng lescht Vakanz 

gelies. Ech hunn den Zuch verpasst an eng  aner Studentin huet versicht ze entdecken, wéi ech 

de Problem geléist hunn. 

Meng Kolleginen hu gemierkt dat den Zuch dee mir geholl hunn net direkt war. Mir hu 

missen e puer mol ëmsteigen. 

De Jean-Marie huet Tatjiana gefrot e Rapport iwwer de beschte Philosof ze maachen, an de 

Jean-François een iwwer de beschte reliéisen. 

Duerno, hu mir e reliéist Lidd gesongen an d’Traductioun gemaach. De Jean-Marie huet eis 

d’Manéier gewise wéi een een tréischte kann. D’Li huet eng chinesesch Spezialitéit 

matbruecht. Et war ganz gutt.  

Cristina 
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Den aachte Cours, 10te Juli 2008 

Den Donnerschteg 10 Juli 2008 si mir an de Stater Geschichtsmusée gaang. Mir hunn d’ 

Expositioun „Greetings from Luxembourg“ iwwer den Tourissem (Tourissmuss) gesinn, dat 

war immens interessant fir mech, ech hu véier Joer Tourissem studéiert. D’Expositioun ass 

gemaach fir de 75 Geburtsdag vum Luxembourg City Tourist Office. De Musée ass ganz 

modern, an ale Maueren. Immens beandrockt huet mech den 18m² Lift fir 65 Persounen. Mir 

hunn schéin al Rees-utensilie gesinn, en Zëmmer mat chinesescher Schrëft fir ze weisen dat et 

fir d’Touriste vun Asien immens schwierig ass, fir an Europa ze reesen. Och ganz flott war 

d’Zëmmer mat de Posteren a Plakate fir Lëtzebuerg als eng Tourissem-Destinatioun ze 

vermaarkten. Wat mir och gutt gefall huet war e groussen Teller um Buedem mat enger 

Projektioun vun typesch lëtzebuerger Spezialitéiten. Um Enn vun der Ausstellung hu mir 

Postkaarte mat Gréiss vu Lëtzebuerg an der ganze Welt. Et war eng gutt Geleeënheet fir 

d’Geschicht vum Tourissem zu Lëtzebuerg kennenzeléieren. 

 

Daniela 

Den néngte Cours, 14te Juli 2008 

Gëschter ware mir bal all do. Ech mengen et hunn 2 oder 3 Meedercher (zwou Portugisinen 

an eng Brasilianerin) gefeelt. Mir hunn e bëssen zesummen iwwert dat wat mir de leschte 

Week-end gemaach hunn, geschwat. Duerno hu mir e puer Exercicer mat Wierder an hirem 

Contraire gemaach; et war ganz interessant fir déi nei Vokabelen ze léieren a fir déi richteg 

Prononciatioun ze respektéieren. Mir hunn iwwer d’Fotoe geschwat fir d’Vokabele gutt ze 

benotzen. D’Li huet e klenge Saz gelies, et war ganz schéin awer e bësse komplizéiert fir ons! 

Hatt huet gesot dat si 26 Buschtawen am Alphabet hunn, wéi am franséischen, mee een 

Zeechen ass d’selwescht wéi e puer Buschtawen. 

No der Paus si mir erausgaang fir e bëssen ze spadséieren. D’Dier vun der Kierch war 

zougespaart, also hu mir de Kierfecht visitéiert (besicht). Et ass e klengen awer ganz léiwe 

Kierfecht. Do war eng al Fra (eeler Fra), déi Blummen um Graf genetzt huet. Op de meeschte 

Griewer war eppes vir ze seenen. Mir ware (stoungen) virun en ganz schéine Graf mat vill 

faarwege Blummen. Do war geschriwwen dat e jonke Mann vun 29 Joer schonn doud war. 

D’Fra huet gesot dat et saïn (hiren) Jong war. Hien war e Schoulmeeschter, dee gäre vill 

gereest ass. Hie war gewinnt vill Trecking op der ganzer Welt mat nëmmen engem Rucksack 

ze man (maachen). En “Aventurier“. Wéi hien am Nepal war, ass eppes dramateshes 
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(schreckleches) geschitt an en huet d’Liewe verluer. Hien ass ugegraff ginn vir de Pass, Suen 

an de Fotoapparat ze klauen. Et ass schrecklech traureg. Seng Elteren hunn alles gemaach vir 

de Kierper an d’Land zréckzebréngen. Et war ganz komplizéiert awer si hate mat relativ 

Gléck de Konsul vun Nepal zu Lëtzebuerg fonnt. En (hien) huet hinne gehollef vir hiert Kand 

heem ze bréngen. Mat ganz vill Courage an Emotioun huet si ons hir dramatesch Geschicht 

verzielt. Mir si frou si nach eng Kéier en Donneschteg ze gesinn fir e Patt ze drénken. 

No der klenger Promenade, hu mir weider geschafft mam “De contraire“ vun e puer 

Adjektiver a Verben. Fir de Cours gutt faërdeg ze man, hu mir en neit Lidd gesongen. Et ass e 

Lidd dat de Jean-Marie ganz gären huet. Et war net lëschteg awer ganz schéin. 

Et ass (’t ass) d’Geschicht vun engem Mann deen den Doud an dem roude Buedem fënnt an 

deem seng Fra eleng an traureg bleift. Ech hoffen dat de Cours muer méi lëschteg ass!!!! 

Christine Jaunet 

 

Den zéngte Cours : 

Gëschter Owend hu mir wonnerschéi Wieder gehat. Et war vill Sonn ; schéi waarm, einfach 

ideal. Mir hunn och e flotte Cours gehat. D’Klass war bal voll mat 12 Studenten. Fir d’éischt 

hunn d’Leit all e bëssen erzielt wat si haut gemaach hunn. De Philipp schafft am 

Schluechthaus zu Ettelbréck a mir hunn iwwer seng Aarbecht geschwat. Dat war interessant 

fir eis. Ech hunn nëmmen op der Tëlee gesinn wéi ee Schwäi schluecht. D’Alexandra huet 

och vill erzielt iwwer hir Clienten. Zwou Fraen hunn déi gläich Hochzäitskleeder kaaft. Mee 

eng Fra huet hiert a Frankräich kaaft, awer 20 % méi bëlleg wéi zu Lëtzebuerg. Déi 

lëtzebuergesch Cliente war net zefridden, mee d’Alexandra kann do och näischt maachen. 

Onsen Enseignant, de Jean-Marie huet och en neie Kostüm kaaft, e beige Kostüm mat engem 

donkelgroen Hiem mat kuerz Äerm. Mir hunn och diskutéiert op dat gutt zu him passt. Déi 

meescht Leit hu gemengt dass dat gutt passt. (Eng Note vum Jean-Marie : Meng Fra ass 

zefridden domat !) Mir sinn och erof gaangen an niewend der Kierch hu mir e flott Spill 

gemaach. Duerno hu mir nach iwwer Fäegkeeten a Kompetenzen en Exercice gemaach. Zu 

zwee an zwee hu mir den Exercice gemaach an hunn dann dierfen an d’Paus goen. No der 

Paus hu mir d’Wieder geléiert. Zum Schluss hu mir zwee Lidder gesong. E ganzt séiert Lidd 

« Schwaarze Kaffi » an e luest Lidd « Ouni Su » Ouni Su huet mir perséinlech ganz gutt 

gefall. 

Li Ling 
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Den eelefte Cours : 

Um halwer aacht huet de Paschtouer vu Stroossen eis an d’Kierch invitéiert. Hien huet eis vun 

der Geschicht vun der Kierch geschwat. Hie war och e puer Joer Paschtouer a Bolivien, wou 

d’Mass owes um 10 Auer gehale gouf, wann d’Leit mat der Aarbecht fäerdeg waren. Hien 

huet 6 sechs Joer UNI studéiert, dovunner 2 Philosphie a 4 Theologie. Zum Schluss si mir an 

d’Sakristei gaangen an hien huet eis seng schéi Kleeder – haute couture – gewisen. Hien ass 

op fir aner Reliounen. Wéi ech hie gefrot hunn, ob hie kënnt e Gebiet soen, dass d’Studente 

besser Lëtzebuergesch schwätzen, huet hie gelaacht a sot, dass dat aleng net géing duergoen. 

Zréck an eiser Klass, hu mir nach e bësse geschafft. Mir hunn déi verschidde méiglech Etappe 

vum Liewe vun enger Koppel gekuckt. 

JM 

Den eelefte Cours : 

Gëschter hu mir fir d’éischt mat engem Exercice op der Säit eenafofzeg geshafft: „D’Liewe 

vun enger Koppel, mat e puer Méiglechkeeten“. Mir hunn eng kleng Geschicht geschriwwen : 

Zwou Persoune léiere sech kennen. Duerno, hu mir mat der uechzegster Saït geshafft: Mir 

hunn op Froen g’äntwert an hu Sätz, mat  „well“ awer „wéinst“, gemaach. 

Duerno, huet de Paschtouer zu Strassen eis seng Kierch presentéiert. D’Kierch ass no 

nonzénghonnertfënnefandrësseg renovéiert ginn: d’Maueren, d’Fuerf, an de Stroum. De 

Paschtouer huet ons de Kräizwee, d’Fensteren, den Altor an d’Uergel presentéiert. Hie war 

am Seminar vu Lëtzebuerg. Hien huet ons d’Sakristei gewisen : De Kielech, d’Allef, 

d’Hostien, de Weihrauch an d’Weihrauchfaas. Hien huet de Fonktionnement vun de Klacken 

erkläert. 

Fir d’lescht, hu mir zween Texter vum Jean-François gelies: „Wat mécht ee Paschtouer“ an 

„d’Philosophie vum Jean-Paul dem Zweeten“. 

Jean-François  

De leschte Cours 

Mir hunn eng kleng Evaluatioun gemaach. Duerno hu mir zesumme giess, geschwat a 

gedanzt. E puer Studenten hunn hir Emailadressen an Telefonsnummeren ausgetosch. Mir hu 

vill gelaacht an et war eng gutt Ambiance an Atmosphere.  

JM 
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