Modersmål-Selskabet
Selskabet for bevarelse og udvikling af det danske sprog

Sprogkonference

Sprog og dialekter i grænselandet
Bliv klogere på sprogene i Danmarks og Tysklands forhaver, Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Efterårets helt store begivenhed, når
det gælder sprog og dialekter, finder sted på Askov Højskole den 5.
oktober. Tilmelding på www.modersmaalselskabet.dk.

K

onferencen »Sprog og dialekter i grænselandet« undersøger, hvordan sprogene i Sønderjylland og Slesvig-Holsten
er flettet ind i hinanden. Professionelle sprogbrugere, undervisere og foreningsrepræsentanter guider os til regionens charmerende sproglige særpræg som bl.a. sønderjysk og nedertysk.
Foruden mundtlige indlæg byder programmet bl.a. på lytteprøver samt sang og musik ved modtageren af Modersmål-Prisen
2019, Rikke Mølbæk Thomsen.
Konferencen finder sted
lørdag den 5. oktober 2019 kl. 9.00–16.00
på Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen
Obligatorisk tilmelding senest den 15. september 2019

Indlæggene er på dansk eller tysk og bliver enten tolket eller
ledsaget af oversættelsespapirer. Formiddagskaffe, frokost og
eftermiddagskaffe skal bestilles og betales ved tilmelding. Det
er desværre ikke muligt at overnatte på Askov Højskole.
Alle sprogglade – uanset forkundskaber – er velkomne til
denne sprogfest med foredrag, musik og samvær.

Program
09.00 – 09.05 Konferenceleder, næstformand for ModersmålSelskabet, cand.mag. Ulla Weinreich: Velkommen
til konferencen
09.05 – 09.10 Forstander Rikke Holm: Velkommen til Askov
Højskole
09.10 – 09.20 Formand for Modersmål-Selskabet, dr.theol. Georg
Adamsen: Velkommen
09.25 – 09.45 Bestyrelsesmedlem i Verein Deutsche Sprache, dr.
Reiner Pogarell: In Dänemark ist alles gut – die
Vorurteile der Deutschen gegenüber den Dänen (med
dansk oversættelse)
09.55 – 10.35 Prof., dr. Elin Fredsted, Europa-Universität
Flensburg: Sønderjysk
10.40 – 11.00 Generalsekretær for SSF, M.A. Jens A. Christiansen:
Det danske mindretal og dansk i Sydslesvig
11.00 – 11.20 Pause (kaffe med frugt)
11.20 – 11.40 Journalist og forfatter Heiko Gauert: Auf
Plattdeutsch heißt das Moin – eine kurze
Geschichte der plattdeutschen Sprache (med dansk
oversættelse)
11.45 – 12.05 Dipl.-Bibl. Marianne Ehlers: Plattdeutsch in
Schleswig-Holstein (med dansk oversættelse)
12.05 – 13.05 Middagspause (buffet med grønt og lune retter)
13.05 – 13.25 Lektor, dr. Anne-Marie Fischer-Rasmussen,
Læreruddannelsen Aalborg, UCN, VDSRegionalleder: Tyskundervisningen i Danmark (på
dansk og tysk)
13.30 – 13.55 Cand.mag. Jørgen Schack: Dansk Sprognævn

Sanger, cand.mus. Rikke Thomsen: Tre sange på
synnejysk
14.30 – 15.00 Pause (kaffe med kage)
15.00 – 15.20 Cand.mag. Anna Marbjerg: Min modersmål er tysk.
Tosprogede teenageres sprogvalg i grænselandet
15.25 – 15.45
Lektor, ph.d. Malene Monka, Københavns
Universitet: Sprogændring gennem tre generationer –
fra sønderjysk til mere rigsdansk
15.45
Ulla Weinreich: Farvel og tak for i dag
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
14.00 – 14.30

Fakta
Tilmeldingpå www.modersmaalselskabet.dk (direkte link:
http://bit.ly/konference-5-oktober). Spørgsmål vedr. tilmelding stilles til Georg Adamsen, sek@modersmaalselskabet.dk,
21 86 08 64. Bemærk, at tilmelding til konferencen er
obligatorisk.
Spørgsmål vedr. konferencen: Kontakt konferenceleder,
cand.mag. Ulla Weinreich, usw@modersmaalselskabet.dk.
Konferencen er arrangeretaf Modersmål-Selskabet i samarbejde med Askov Højskole og med støtte fra Verein Deutsche
Sprache samt en række fonde.
Konferencens formåler almennyttigt og ikke-kommercielt.
Ønsker man at markedsføre eller sælge varer eller ydelser i
løbet af konferencen, bedes man kontakte konferencelederen
(se ovf.) mhp. forhåndsaftale.
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