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en endags tur til grænselandet. Mange gør det for at besøg grænsekioskerne, men der er også andre muligheder.
F.eks. Duborg-Skolen i stedet for Otto Duborg.
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Der er også mange muligheder for andre perspektiver og faglige
tilgange. Besøg på en af mindretallenes skoler og/eller andre af
mindretallets institutioner, mindretals- og flertalsmedier, politiske møder,
Noldemuseet og andre kunstudstillinger, Alsion i Sønderborg
(Syddansk Universitet og Forskerparken). Desuden kan flere af de
historiske steder også byde på mere nutidige perspektiver. Det gælder
f.eks. de to mindretalsmuseer i henholdsvis Sønderborg og på
Danevirke.

Email: gv@graenseforeningen.dk

Jeg synes det har været godt, det var rigtig
spændende at komme ned til Tyskland og få sat
billeder på mindretallet, og få set hvordan deres
dagligdag fungerede og adskilte sig fra vores.
Dette synes jeg var en god måde at lære på.
Elev fra Solrød Gymnasium

For naturvidenskabsfolkene er der både Danfoss Universe, Fänomenta
i Flensborg og Vadehavet.
Alt efter jeres ønsker hjælper vi med at udarbejde et program, skabe de
nødvendige kontakter og evt. engagere oplægsholdere. Vi deltager
også gerne i selve turen.

Få mere information hos
Gunvor Vestergaard, tlf. 33368423
E-mail: gv@graenseforeningen.dk
www.graenseforeningen.dk

