
                                                                                                  Vejle, d. 28. 11. 2018 
 
Til Kulturminister Mette Bock  
 
 
Grunden til jeg henvender mig til dig er, at portalen “Grenzgenial” er nødt til at afslutte sit 
fantastiske arbejde ved årsskiftet pga.manglende økonomisk støtte.  
Da Kulturministeriet/du tidligere har givet økonomisk støtte, så Grenzgenial kunne “se 
dagens lys”, ville det være rigtig trist, ikke at kunne føre dette arbejde videre. 
 
Jeg er tysklærer og arbejder i Hedensted Kommune på en overbygningsskole, der hedder 
Skolen i Midten. 
 
Som du selv véd Mette Bock, arbejder denne portal ud fra autentiske medier, og er bl.a. 
derfor yderst aktuel med sin formidling i forhold til, hvad der rører sig kulturelt, sprogligt og 
politisk i Tyskland, og disse temaer kan eleverne relatere til i deres egen hverdag i Danmark. 
Dette er af stor betydning for vor tilsvarende og relevante undervisning i faget tysk i den 
danske Folkeskole. 
 
I dag har tysklærere i Hedensted kommune, inkl. jeg selv, været til vor årlige tysklærerdag. 
Vi har deltaget i en meget inspirerende workshop om Grenzgenial v. Adeline Raahauge 
Muntenjon, projektleder på Grenzgenial. Vi er en del tysklærere, der i forvejen har kendskab 
til Grenzgenial, og også bruger den i faget tysk, men også en del, der først nu har fået 
kendskab til dette fantastiske tilbud til vor tyskundervisning. En portal, som forøvrigt er gratis 
at benytte. 
 
Vi har så i dag erfaret, at Grenzgenial fra det nye år desværre ikke mere støttes økonomisk 
af Kulturministeriet eller andre ministerier, og derfor er nødt til at afvikle og afslutte dette 
enestående projekt ved årets afslutning. 
 
Dette er for os tysklærere helt ufatteligt!!  
Det beløb, det drejer sig om, ligger mellem 800.000 - 1.000.000 kr., som må være i 
småtingsafdelingen for Kulturministeriet og Finansministeriet; men et kæmpe beløb for 
Grenzgenial, der ville betyde, at det fantastiske arbejde, som Adeline Raahauge Muntenjon 
udfører med stor kompetence og personlig engagement, ville kunne fortsætte til stor glæde 
og gavn for utallige tysklærere, såvel i Danmark som syd for grænsen.  
 
Med ønsket og håbet om, at du med stor velvilje vil se på dette nødråb, sender jeg på vegne 
af alle tysklærere i Hedensted kommune (og sikkert også i resten af Danmark!)  
 
De venligste og mest håbefulde hilsner fra 
 
KIrsten Windberg Jensen 
Tysklærer v. Skolen i Midten. Hornsyld 
 
kirs3236@hedskole.dk  


