
Danskerne findes i mange modeller
– og stadig kommer der nye til

Mindretal og sammenhængskraft - identitet og demokrati
Grænselandet viser vejen

4. – 10. septemberKan Danmark klare de foran-
dringer, landet står overfor?



Vi lever i en tid, hvor der er noget på spil
Rødding Højskole og Grænseforeningen har gennem flere år samarbejdet om kurser, der bringer det danske 
mindretal i Sydslesvig og grænselandet i spil.
Igennem de senere år har Grænseforeningen hævdet, at der er inspiration at hente i grænselandet til  
nutidens største udfordring, nemlig kulturmødet med de mange fremmede, som kommer til Danmark. På 
dette kursus vil vi undersøge og diskutere, om der er hold i denne påstand.
Det danske samfunds fundament er tillidsfulde relationer samt stærke, nationale og lokale fællesskaber. Disse 
fællesskaber har i udstrakt grad altid bygget på kulturel homogenitet: En antagelse om at man spiste den 
samme mad, havde samme værdier, normer og traditioner, gik i den samme kirke og var medlemmer af de 
samme foreninger.
Men i løbet af de sidste 30 år er Danmark blevet meget mere kulturelt og religiøst mangfoldigt. En stadig 
større del af borgerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der ikke kend-
er den danske foreningstradition, og i stedet skaber deres egne lokale fællesskaber. Der er meget få fælless-
kaber, hvor nye og gamle danskere mødes på tværs af social baggrund, holdning, uddannelse, religion og 
etnicitet. Dette leder til manglende forståelse for hinanden, og det udfordrer den demokratiske deltagelse 
og sammenhængskraften, hvilket kan føre til fremmedgørelse, udstødelse og radikalisering.

Vi spørger derfor: Kan Danmark klare de forandringer, landet står overfor? Hvad gør vi, hvis vi ikke kan holde 
sammen i EU? Det svarer samfundsforskerne Jørn Henrik Petersen, Marlene Wind, Michael Böss og Mads 
Fuglede på.
På heldagsture til Sydslesvig og til Sild møder vi folk fra mindretallene til diskussion om, hvorvidt grænse- 
landet har en vej at vise. Er der inspiration at hente i mindretallenes tale om tosprogethed, dobbelt-identitet 
og medborgerskab? Kan vi bruge de sidste årtiers gode erfaringer i grænselandet, hvor dansk og tysk 
mødes, til det moderne kulturmøde, eller er det to usammenlignelige størrelser, der intet har med hinanden 
at gøre? På Grundtvigs fødselsdag den 8. september åbner vi en samtalesalon om, hvordan folkestyret  
optimeres til tidens udfordringer.
 
Arrangeret i samarbejde med Grænseforeningen.

Kursusværter
 · Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
 · Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.
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Tilmelding
Pris: 4.350 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 4.850 kr. på dobbeltværelse 
med bad. Pris for medlemmer af Grænseforeningen 3.850 kr. Opgiv medl.nr. ved tilmelding under ”Evt. 
kommentarer”. Tilmelding på hjemmeside: www.rhskole.dk (under Korte kurser) eller ring til kontoret på tlf. 
7484 2284.

Medvirkende
 · Grethe Bay, kunsthistoriker, bosiddende i Sydslesvig.
 · Mette Bock, mag.art., folketingsmedlem for Liberal Alliance, formand for Grænseforeningen.
 · Lisbet Buhl, skoleleder for Vesterland-Kejtum Danske Skole på Sild.
 · Michael Böss, historiker, samfundsdebattør og forfatter til bl.a. bogen “Det demente samfund”.
 · Anja Rykind-Eriksen, mag.art. i kunsthistorie og medforstander for Rødding Højskole.
 · Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis. 
 · Mads Fuglede, ph.d.-stipendiat, USA-ekspert, højskolelærer.
 · Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
 · Erik Lindsø, højskolemand, forfatter og foredragsholder. 
 · Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening, SSF, bosat på Sild.
 · Stefan Kleinschmidt, medlem af det tyske mindretal, byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Sønderborg 

Byråd, kulturudvalgsformand, rådgiver for delstatsregeringen i Kiel.
 · Stephan Krueger, organist ved Helligåndskirken i Flensborg.
 · Jørn Henrik Petersen, lektor, dr.phil., Syddansk Universitet. Forfatter og redaktør til bl.a. “Dansk Velfærds-

historie 1-7”.
 · Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister og viceministerpræsident siden 

12. juni 2012. Hun har tidligere været gruppeformand for SSW-gruppen i landdagen i Kiel.  
 · Kasper Støvring, lektor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet, debattør og forfatter til 

bl.a. bogen “Sammenhængskraft”.
 · Simon Faber, medlem af det danske mindretal i Sydslesvig, overborgmester i Flensborg.
 · Mehmet Yüksekkaya, kurdisk indvandrer, cand.scient.pol., ansat i integrationsministeriet,  forfatter til 

Grænseforeningens årsskrift 2002: “Sydslesvigs danske historie”.
 · Marlene Wind, professor, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, kommentator og  

forfatter til en lang række videnskabelige artikler om europæiske forhold.

Søndag den 4. september
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og introduktion til ugen  

v/ Mads Rykind-Eriksen og Knud-Erik Therkelsen.
Kl. 19.30-21.00: “Den, der ikke er forankret, bliver 

bange for forandring. Historieløshed i nutids-kul-
turen” v/ Michael Böss.

Mandag den 5. september
Dagens tema: Danmark  under pres eller  

forandring?

Kl. 9.00: “Rundt om Højskolesangbogen”.  
Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: “Den danske stamme”. Hvilken 
betydning har vores homogene kultur haft for 
udviklingen af vores demokrati, tillidskultur og 
velfærdsstat? Hvad sker der med vores selv- 
forståelse, når homogeniteten kommer under 
pres som følge af globalisering og indvandring? 
v/ Jørn Henrik Petersen.

Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på skolen  
v/ Mads Rykind-Eriksen.
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Kl. 14.00-16.30: “Problemknuseren - EU eller  
nationalstaten? Hvad sker der, hvis EU ikke kan 
løse tidens problemer?” v/ Malene Wind. 
Kl. 19.30-21.00: “Min lange rejse. En identitets-
historie” v/ Anja Rykind-Eriksen.

Tirsdag den 6. september
Dagens tema: Heldagstur til Flensborg. 

Grænse landet viser vejen  men hvilken vej? 
Kl. 7.30: Afgang.
Kl. 9.00: “Gud til ære, kirken til pryd”. Besøg i  

Helligåndskirken med introduktion til  
Bjørn Nørgaards udsmykning. V/ Grethe Bay.

Kl. 9.45: Koncert ved Stephan Krueger. 
Kl. 10.15: Vi går fra Helligåndskirken til Flensborghus. 
Kl. 10.30: Kaffe.
Kl. 11.00: Har grænselandet en vej at vise?”  

 v/ Mehmet Yüksekkaya.
      Replik ved Jørgen Møllekær. 
      Åben debat.
Kl. 12.30: Frokost på Flensborghus.
Kl. 13.30: ”Har grænselandet en vej at vise?”. 

Oplæg ved Anke Spoorendonk, Simon Faber og 
Stefan Kleinschmidt. Ordstyrer: Mette Bock. 

      Åben debat.
Kl. 17.00: Flensborg på egen hånd. 
Kl. 18.30: Middag i Borgerforeningen.
Kl. 19.30-20.30: ”Min danske sang. Sangen som 

identitetsskaber” v/ Anke Spoorendonk.
Kl. 22.30: Hjemkomst.

Onsdag den 7. september
Dagens tema: Demokrati, forfatning og 

mindretals erfaringer.
Kl. 9.00: “Mod en fredelig tid, mellem brun, guld og 

hvid, hvor farverne blandes”.  
Morgensang v/ Knud-Erik Therkelsen. 

Kl. 9.40-12.00: “The American Way”. I Danmark er 
national identitet knyttet til folket, i USA er national 
identitet knyttet til forfatningen. Bevæger vi os 
mod amerikanske tilstande? v/ Mads Fuglede.

Kl. 14.00-16.30: “Mindretalserfaringer i grænseland-
et. Hvilke erfaringer og til hvad?” v/ Mette Bock. 

Kl. 19.30-21.00: “Min danske sang. Sangen som 
identitetsskaber” v/ Knud-Erik Therkelsen.

Torsdag den 8. september
Dagens tema: Hvordan fastholdes folkestyre 

og sammenhængskraft? Grundtvigs  
fødselsdag (233 år).

Kl. 9.00: “Til et folk de alle høre”. Morgensang  

v/ Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.
Kl. 9.40-12.00: “Langt højere bjerge”. Om kraften i 

den danske sammenhængkraft. Er sammen- 
hængskraften truet? Hvordan styrkes den?  
V/ Kasper Støvring.

Kl. 14.00-16.00: Samtalesalon i Café Rødding Hø-
jskole: “Hvad er en dansker?” Hvad holder os 
sammen som folk, og hvad skal danskerne være 
kendt for om 25 år?”. 

      Ordstyrer: Mette Geil og Erik Lindsø.
Kl. 16.30: “Så syng da Danmark! Sang under kirketag 

i Rødding Frimenighed” v/ Mads Rykind-Eriksen, 
Mette Geil og Knud-Erik Therkelsen.

Kl. 19.00: “Menneske først - kristen så.” Gudstjeneste 
i Rødding Frimenighed v/ Mette Geil.

Fredag den 9. september
Dagens tema: Heldagstur.  

Mindretalslivet på Sild. 
Kl. 7.00: Afgang. Morgensang i busserne.
Kl. 8.00: Ankomst til Havneby.
Kl. 8.30: Færgeafgang fra Rømø (45 min.).
Kl. 9.15: Ankomst til List. Dansktalende guide stiger 

ombord i bussen. Vi kører til Røde Klev ved  
Kampen med udsigt over Vesterhavet.

Kl. 10.00: Ankomst til Vesterland.  
Gåtur langs promenaden. 

Kl. 10.45: Besøg i Sild danske Staldkirke. Her møder 
vi Jon Hardon Hansen, der fortæller om mindre-
tals livet på Sild som oplæg til diskussion af 
spørgsmålet; ”Har grænselandet en vej at vise?” 
Her efter går vi til Vesterland-Kejtum Danske Skole, 
hvor Lisbet Buhl tager imod og fortæller om skole-
livet på Sild.

Kl. 12.30: Frokost på skolen.
Kl. 13.45: Vi kører til Kejtum og besøger Heimats-

museum og Alt Friesisches Haus. Kaffe på dige-
toppen med udsigt over Vadehavet.

Kl. 15.00: Vi besøger Skt. Severin Kirke i Morsum.
Kl. 15.45: Afgang til Vesterland.
Kl. 16.30: Afgang med biltog fra Vesterland over 

Hindenburg-dæmningen til Niebøl.
Kl. 17.15: Ankomst Niebøl.
Kl. 18.30: Ankomst Rødding Højskole. 
Kl. 19.00: Festmiddag og afslutningsaften.

Lørdag den 10. september
Kl. 9.00: Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.
Alle dage er der morgenmad kl. 8, morgensang kl. 9, 
frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21. 


