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Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt 
Det talte ord gælder 
 
 
 
Næstformand for Grænseforeningen  
Jørgen Bruun Christensen 
Ved mødet på Harreslev-Kobbermølle Danske Skole 
Fredag den 10. juni 2022 kl. 19.30 
 
 
På alle skoler i både Sydslesvig og i Danmark er det danske sprog af stor vigtighed. Jeg ved godt, 
der i frikvartererne i Sydslesvig også tales tysk og det er ganske naturligt, for I er omgivet af det 
tyske sprog hele tiden. Alligevel er det vigtigt, at der tales dansk så meget som muligt, og det bliver 
der også. Det er vigtigt, der bliver talt dansk i foreningerne for at understrege, at det er en forening 
i det danske mindretal, der er tale om.  
 
Børneinstitutionerne og skolerne og foreningerne har derfor en vigtig opgave, og den er I altid klar 
til at være opmærksom på.  
 
Grænseforeningen producerer et stort antal undervisningsmaterialer til alle klassetrin, og det er 
muligt at rekvirere det hele. Brug det. Det er fremstillet for at blive brugt. 
 
Skolerne er naturligvis underlagt regler, som skal opfyldes, men i det daglige er hele 
pædagogikken og omgangstonen anderledes, og det er der mange elever, der senere i deres 
tilværelse kommer til at nyde godt af. 
 
Det gælder, når de skal læse videre i Danmark, og også, når de vælger at komme på en dansk 
efterskole, som 81 er i år. Vi er i Grænseforeningen glade for at være med til at støtte, at så mange 
vælger at tage på efterskole i Danmark, for også på den måde styrkes og udvides sproget samtidig 
med, at der opstår venskaber, nogle for resten af livet og de unge får en oplevelse, som de ikke 
ville have undværet. Selv en halvgammel mand som mig, der ikke har været på efterskole, men på 
Rødding Højskole, har stadig glæde af at have haft mulighed for det og det præger mig stadig. 
 
Udover Grænseforeningens støtte til elever, der ønsker at tage på efterskole, er der også mulighed 
for at få støtte til et højskoleophold på en sønderjysk højskole.  
 
Mange af jeres unge tager studentereksamen for derefter at studere videre i Danmark og der har 
de unge også særlige kompetencer med sig, fordi de er tosprogede, som i høj grad er efterspurgte 
i erhvervslivet.  
 
Vi må ikke i ønsket om, at så mange som muligt får en akademisk uddannelse glemme dem, der 
ønsker en erhvervsuddannelse. Disse unge er lige så vigtige i samfundet. 
 
Der har vi blot det problem, at erhvervsuddannelserne i Danmark og i Tyskland er 
væsensforskellige, og det må der må der arbejdes for at ændre på. I må have kontakt til Stefan 
Seidler, så han kan kontakte de relevante ministerier i København og Berlin og også Landdagen, 
så der kommer en løsning på det problem. 
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De unge, der tager en erhvervsuddannelse, har krav på ligestilling med hensyn til uddannelserne 
også på det område. 
 
Alt i alt er uddannelse vigtig og den rigtige uddannelse er den vigtigste og at I er tosprogede er i 
høj grad også af stor betydning.  
 
Med disse ord vil jeg gerne overbringe de varmeste hilsner fra Grænseforeningens formandskab, 
bestyrelse, medarbejdere og medlemmer og sekretariatet. 
 
I ønskes et godt årsmøde.   
 
 
 


