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Udover at skrive forordet, så har jeg fået opgaven med at skrive de fl este af avisens ar-

tikler. En avis om SPROGENSE – Danmarks folkelige sprogfestival. En festival der er lavet 

i et stærkt samarbejde med Dansk Sprognævn, Danmarks centrum for sproget!

Det er angstprovokerende for mig, når jeg sidder og tænker på, hvor dårlig jeg blandt 

andet er til kommaer og hvor svært jeg har det med hvornår der skal ”r” i endelsen 

på et ord. Heldigvis har ordbogen på computeren lært mig, at dialægt staves dialekt 

og mine daglige wordfeud-spil har udvidet mit ordforråd, så forhåbentligt er skriveriet 

nogenlunde forståeligt – ellers bær over med mig.

Det foranstående er naturligvis skrevet med et lille smil, men også som et signal om, at 

målet med SPROGENSE ikke er at belære gæsterne om, hvordan man sætter komma-

er eller staver. Formålet er at du kan komme til Bogenses hyggelige gader, cafeer og 

spillesteder og få mulighed for at komme til orde eller bruge og lege med sproget på 

mange forskellige måder. Uanset om du er barn eller voksen, skoleelev, studerende, 

underviser, specialist eller ganske enkelt passioneret sproginteresseret, så er det vores 

mål, at du både er blevet klogere, blevet inspireret og at du har følt dig underholdt 

under dit besøg til SPROGENSE.

For at være helt ærlig, så anede jeg intet om Dansk Sprognævn, førend de med lidt 

politisk hjælp landede i Bogense. Men det har været en kæmpe fornøjelse at samar-

bejde med Dansk Sprognævn i processen med SPROGENSE. De er utvivlsomt nørder 

på deres områder, men nørder på den fede måde. Glæd dig!

Men det er ikke kun Dansk Sprognævn der er på banen. Lad mig også nævne at du 

kan møde Hr. Skæg, der på fornem stil formår at forene leg, sjov og læring. Du kan 

også møde fætter Anders, der sammen med J-Cap beatboxer. Og mange andre, 

der vil være med til at levendegøre det vi alle er fælles om – det danske sprog.

Kom til SPROGENSE den 17. og 18. september.  Programmet er interessant, underhol-

dende og totalt folkeligt.

Vi ses!

Per Olesen, direktør Nordfyns Erhverv og Turisme 

Jeg er skræmt!



Dansk Sprognævn
Som en del af regeringens udfl ytningsplan fl yttede Dansk Sprognævn i 
2019 fra København, nærmere bestemt fra Frederiksberg til Bogense. Det 
skete ikke uden sværdslag. En af landets sproglærde sammenlignede 
i et brev til Folketingets Kulturudvalg udfl ytningen med at fl ytte fl åden 
til Herning. Mediedækningen var massiv og Dansk Sprognævn fi k 
omtale, som selv Simon Spies ville være blevet misundelig over.

Men der er faldet ro på. Så meget at den sproglærde, 
Henrik Jørgensen fra Århus Universitet, der sammen-
lignede med en udfl ytning af fl åden til Herning, nu er 
blevet formand for Dansk Sprognævn.

Sprognævnet følger det danske sprog fra byens gamle 
smukke fjernvarmecentral, der er blevet indrettet til at 
huse Sprognævnets mange opgaver. Nævnet arbej-
der bl.a. med at følge det danske sprog og assistere 
studerende og fagfolk omkring sproget.

Dansk Sprognævn er dygtigt ledet af 46-årige Thomas 
Hestbæk Andersen, der med sine ca. 25 ansatte har 
et ønske om at komme endnu tættere, og i en mere 
direkte dialog med danskerne omkring sproget. 

”Vi er en institution under Kulturministeriet, og derfor 

har vi en forpligtigelse til og også et ønske om at have 

en værdi for alle danskere. Det er en af de tre ker-

neopgaver vi har, og vi skal rådgive og formidle om 

dansk sprog og sprogudvikling, og det gør vi allerede 

på mange måder,” siger direktør Thomas Hestbæk 
Andersen og fortsætter: ”Men én af de muligheder, 

som vi ikke har prøvet før, det er den her meget brede 

formidling, der ligger i en sprogfestival. Vi vil gerne ud 

og sætte faglighed til debat. Møde de sproginteresse-

rede danskere og på den måde være med til at skabe 

en event, hvor sproget kommer i centrum, og hvor det 

vi arbejder med, bliver omdrejningspunkt for et møde 

mellem alle dem, der er interesseret i sproget”.

Dansk Sprognævn åbner dørene under SPROGENSE 
og er et besøg værd for alle uanset alder. Udover 
selve bygningen, der har sin helt egen karisma, så kan 
man få hjælp til meget. Hvad med at høre nærmere 
om nogle af de nye ord der var på nyordslisten i 2020, 
f.eks. ”hyggeracisme”, ”cancel culture” eller ”bio-
centrisme”? Eller få forklaringen på, hvorfor ”samfunds-
sind” blev årets ord i 2020. Og måske samtidig 
få inspiration til, hvad årets ord 2021 bør være.
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En perlerække af spændende indslag 
på Dansk Sprognævn under SPROGENSE
Som omtalt på side 3 så åbner Dansk Sprognævn dørene både fredag den 17. september og lørdag den 
18. september. Der vil henover begge dage være rundvisninger tilpasset forskellige målgrupper. Herudover 
får du virkelig mulighed for at blive klogere på sproget i en række spændende foredrag.
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KL. 12.10 - 13.00 
Ditte Zachariassen  og Jakob Steensig, Aarhus Universitet 

”Samtalesproget er anderledes end 
skriftsproget” 
Når man studerer hvordan folk rent faktisk snakker i 

deres daglige liv, opdager man at sproget opfører sig 

anderledes end skriftsproget. Selv om bidder af sam-

taler kan se rodede ud når de skrives ned, er samtale-

sproget langt fra at være usystematisk og rodet. 

Det er system i galskaben og logik i grammatikken – 

sproget er bare anderledes end skriftsproget.

KL. 13.10 – 14.00
Margrethe Heidemann Andersen, Dansk Sprognævn

”Engelsk på daglig basis” 
Der er næppe nogen der er i tvivl om at vores sprog 

er påvirket af engelsk. Flere undersøgelser, bl.a. udført 

af Sprognævnet, har vist at engelskpåvirkningen af 

dansk avissprog er beskeden, men hvordan ser det ud 

når vi inddrager andre kilder og genrer, fx radio- og 

tv-programmer, tilbudsaviser og ugeblade?

KL. 14.10 – 15.00
Jørgen Schack, Dansk Sprognævn

”Nye danske kerneord”
De vigtigste resultater af et netop afsluttet sprog-

nævnsprojekt med titlen Nye danske kerneord er to 

frekvensordlister: en liste med meget hyppige ord i 

henholdsvis danske ugeblade 2012-2016 og danske 

aviser 2012-2016. I foredraget præsenterer jeg ordlister-

ne og fortæller om hvad de kan bruges til.

KL. 15.10 – 16.00
Mads Jonathan Pedersen, Ordbog over Dansk Tegnsprog

”Tegnsprogsordbog uden alfabetiske 
opslagsord”
Hvordan siger man ‘godmorgen’ på dansk tegnsprog? 

Det har man nemlig mulighed for at søge efter i tegn-

sprogsordbogen - men hvad gør man, hvis man har set 

et tegn, men ikke kender et dansk ord for tegnet eller 

betydningen af tegnet? 

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog og modersmål 

for døve i Danmark. Det har over 200 år på bagen, og 

gennem tiden er der blevet udgivet 6 tegnsprogsordbøger.

Bliv klogere på tegnsprogsordbogen her.

KL. 10.30 – 11.20
Peter Juel Henrichsen og Christina Rejkjær Dideriksen, 

Dansk Sprognævn

”Tal dansk!”, sagde robotten
Vi danskere bestemmer selv over vores sprog. Unge 

danskere bruger ord som ældre danskere ikke bryder 

sig om, og omvendt, men vi har alle lige ret til sproget. 

Eller har vi? Om ikke så mange år begynder vores 

maskiner og computere at tale med os. I dette fore-

drag tager vi på udfl ugt ind i fremtiden. Vi vil prøve at 

forudse hvad der sker med det danske sprog, når vores 

tekniske hjælpemidler begynder at tale.

KL. 11.30 – 12.20
Pia Quist, Københavns Universitet 

”Syngende danske dialekter”
I dette foredrag tager vi på tur langs stødgrænsen, 

som løber på tværs af landet, mens vi lytter til masser 

af eksempler fra danske dialekter, både nye og gam-

le. Man siger, at dansk er det eneste sprog i verden, 

der har stød (i hvert fald på den måde, vi bruger 

stød). Stød er det lille knirk, der adskiller udtalen af for 

eksempel man og mand. Når mange oplever fynske 

og bornholmske dialekter som mere syngende end 

andre danske dialekter, kan det have noget med stød 

at gøre.

KL. 12.30 – 13.20 
Jan Heegård Petersen, Københavns Universitet

”Talesprogets vidunderlige verden”
Talesproget bliver ofte beskyldt for at være ukorrekt, 

ufuldstændigt eller sjusket. Sådanne beskyldninger 

beror gerne på en sammenligning med et ideelt 

skrift sprog. Dette afslører en manglende forståelse for 

både hvad sprog er, og hvad sproget skal. I oplægget 

vil jeg vise hvorfor talesproget i sine mange former 

netop former sig efter det formål det skal tjene, og 

hvorfor det derfor er dels vigtigt at studere, dels vigtigt 

at omfavne frem for at nedgøre. 

KL. 13.30 – 14.20
Thomas Hestbæk Andersen, Dansk Sprognævn

”Med sproget på arbejde”
Thomas Hestbæk Andersen fortæller om fl ytningen til 

Bogense, Dansk Sprognævns opgaver og fremtidige 

virke.

FOREDRAG – FREDAG FOREDRAG – LØRDAG



Den eneste ene
Live-reading af det originale manuskript 
- med et 180 graders køns-twist
Det er nu over 20 år siden Danmarks Film Akademi gav hele seks Robert priser inklusiv Årets fi lm og Årets manuskript 
til fi lmen ‘Den eneste ene’. Nu vil vi lade nogle af Danmarks bedste skuespillere puste nyt liv i den danske fi lmklassiker 
ved en ekstraordinær live-reading af Kim Fupz Aakesons originale manuskript - med et 180 graders køns-twist.

Et godt fi lmmanuskript er nemlig godt, selv uden 

billederne og uagtet hvordan (køns-)rollerne er fordelt. 

Denne reading kan kun opleves én gang, og som vi 

ved fra den tidligere event som blev opført i Køben-

havn i 2019, så bliver det aldeles uforudsigeligt og 

forrygende sjovt. Kom og hør uforglemmelige replikker 

som ’Du lugter af løg’, ’Meget mærkeligt fi rma, og 

’Jeg bedragede dig ikke, jeg bedrog dig’ leveret af en 

perlerække af danske skuespillere.

Løjerne ledes af instruktør Oliver Zahle live på scenen, 

der også læser regibemærkninger. 

Live-readingen af ‘Den eneste ene’ er realiseret med 

støtte fra FilmFyn, og Danmarks Film Akademi retter en 

særlig tak til Kim Fupz Aakeson.

GLÆD DIG TIL EN HELT UNIK OPLEVELSE FREDAG DEN 
17. SEPTEMBER KL. 17.00 I STØBERIET I BOGENSE. 
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”For FilmFyn er der altid fokus på det 
gode manuskript, og det er i høj grad 
et spørgsmål om ord og sprog. Derfor 

var det oplagt, efter et besøg hos Dansk 
Sprognævn, at vi gik med ind i en live- 

reading med et godt manuskript, som vi 
håber, vil give publikum syn for sagen i 
forhold til sprogets betydning i en fi lm. 
For fi lm er jo sprog lige så meget som 

det er alt det visuelle”. 

Klaus Hansen, CEO FilmFyn

”FilmAkademiet har haft stor succes med live-readings af manuskripterne til ny-
klassikerne ’Blinkende lygter’ og ’Den eneste ene’ i København, og nu glæder vi os 
til at bringe oplevelsen til Fyn og til SPROGENSE. Live-readingen foregår uden billed-
er eller fi lm, alle skuespillerne sidder på scenen og genskaber fi lmen sammen. Det 
giver et unikt (og nyt) blik på det velskrevne manuskript, og samtidig er det aldeles 

uforudsigelig og forrygende sjovt med de omvendte kønsroller.” 

Jacob Neiiendam, formand FilmAkademiet

Petrine AggerOliverZahle

LisbethWulffAnders Budde Christensen

Jesper Ole Feit Andersen Alexander Clement

Rasmus Botoft Christine Albeck Børge
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Poetry slam show
- Litteratur med grin og nerve
Poetry slam er underholdende poesi, fi nurlige historier og tankevækkende grin: 
Svært at forklare, men let at elske. På SPROGENSE festivalen kan du fredag 
aften kl. 19.00 opleve et fantastisk Poetry slam show i Bogense Kirke.

Oplev to af Danmarks allerbedste slam-performere, 

når de viser dig alt dét, der gør sproget værd at udfor-

ske og lege med. 

Lasse Nyholm Jensen er fynbo og tredobbelt dansk 

mester i poetry slam, og så er han en gudsbenådet 

satiriker, der især koncentrerer sig om jordens under-

gang, men også om fugleliv og strikkeopskrifter. 

Peter Dyreborg er vendelbo og dansk slams 

grand old man, og i år har han 10-års jubilæ-

um på Det Kongelige Teater, selv om han 

mest skriver om de ting i tilværelsen, der 

ikke er helt fi ne i kanten.

Sagt på en anden måde: 

Kom og få en ordrig ud 

af kroppen-oplevelse. 

Alle er velkomne.

Husk at booke gratis billetter 

på SPROGENSE.dk

mester i poetry slam, og så er han en gudsbenådet mester i poetry slam, og så er han en gudsbenådet 

satiriker, der især koncentrerer sig om jordens under-satiriker, der især koncentrerer sig om jordens under-

gang, men også om fugleliv og strikkeopskrifter. gang, men også om fugleliv og strikkeopskrifter. 

Peter Dyreborg er vendelbo og dansk slams Peter Dyreborg er vendelbo og dansk slams 

grand old man, og i år har han 10-års jubilæ-grand old man, og i år har han 10-års jubilæ-

um på Det Kongelige Teater, selv om han 

mest skriver om de ting i tilværelsen, der 

Husk at booke gratis billetter 

Med på beatet - Beatboxing
Lad os starte med en servicemeddelelse. Beatboxing anvendes indenfor hiphop, 
hvor man med sin egen stemme (stemmebånd, mundhule, læber og tunge) 
genskaber den lyd, som en tromme kan afstedkomme.

I Danmark er beatbox ikke særligt udbredt i sammen-

ligning med lande som USA, Storbritannien og Frankrig. 

Men vi kan godt. Derfor kan du til SPROGENSE glæde dig 

til at møde J-cap og Fætter Anders kendt fra DM i Beat-

box, MC’s Fight Night, DM i Freestyle rap og meget mere.

De to gutter har masser af erfaring indenfor Beat-

boxing og har ORDET i deres magt. Du får mulighed 

for at prøve kræfter med gadens poesi, for J-Cap og 

Fætter Anders vil lære dig at bruge dit sprog på helt 

nye måder.

Fætter Anders er faktisk både rapper og naturformidler. 

Kåret i 2020 som ”årets unge naturvejleder”, men har 

ellers været aktiv inden rapmusik, særligt Freestyle rap 

(improviseret rap) siden 2009. Fætter Anders vil sammen 

med J-Cap, der har arbejdet med beatboxing siden 

2010, under SPROGENSE står for ”Med på beatet”, der er 

en interaktiv og underholdende musikalsk oplevelse. 

Særligt for de 15-25-årige, der både vil få en fed ople-

velse og lære at udtrykke sig sprogligt kreativt.
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Foredrag og debat om sproget
Kom forbi og mød Modersmål-Selskabet, Det Danske Sprogselskab, sprogformidleren 
Gustav samt Forbundet Kommunikation og Sprog. Her vil der være rig mulighed for 
at lytte til spændende foredrag, at debattere sproget og stille spørgsmål.

Ingrid CarlsenMichal Bach Ipsen Martin Lund Ulla Weinreich

Gustav Styrbjørn 

Johannesen Lise Bostrup

DET KRÆVER IKKE 

TILMELDING, OG ALLE 

ER VELKOMNE TIL AT 

KIGGE FORBI FREDAG 

OG LØRDAG

MICHAL BACH IPSEN, Modersmål-Selskabet

•  Nordiske Nabosprog: Sprog eller dialekt? Hvad 

adskiller dansk fra svensk og norsk?

•  Lingvistik for lægfolk: Hvad er fonetik, grammatik, 

syntaks, morfologi, semantik? Er der rigtigt og forkert 

sprog?

•  Dialekt og mentalitet: Hvordan udtrykker man sig på de 

danske dialekter, og hvordan fortæller vi, hvem vi er?

INGRID CARLSEN, Modersmål-Selskabet

•  En sjællandsk vendelbo i Sønderjylland. En personlig 

fortælling om sprogrejsen fra Vendsyssel med ven-

delbomål til Sjælland med så godt som rigsdansk 

og så videre til Sønderjylland. Min dialekt hænger 

ved, uanset hvor jeg befi nder mig og hvor langt jeg 

rejser væk.

FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG

•  Virksomheders sproglige udtryk. Sproglig branding 

og et professionelt sprogligt udtryk er vigtigt for en 

virksomheds troværdighed og omdømme. Forbun-

det Kommunikation og Sprog vil fortælle om betyd-

ningen af virksomheders sproglige udtryk.

MARTIN LUND, Modersmål-Selskabet

•  De taler med forkert sætningsstruktur på tv og i 

radio: I de mundtlige medier er helsætningsstruktur 

nærmest konsekvent ved at afl øse visse ledsæt-

ningstypers normale struktur. Hvis dette kommer til 

at påvirke skriftsproget, bliver det noget rigtig rod. 

ULLA WEINREICH, formand Modersmål-Selskabet

•  Sprog på grænsen: Dansk, tysk, sønderjysk, plat-

tysk, frisisk og slesvigdansk. I grænselandet fi ndes 

en mangfoldighed på tværs af lande- og folke-

grænser. Hør om sameksistensen mellem fl ertal og 

mindretal samt deres sprog i Danmarks og Tysklands 

forhaver.

GUSTAV STYRBJØRN JOHANNESEN, 

Sprogformidler og Bachelor i lingvistik

•  Myter og Misforståelser i Sprogets Verden. Kom til 

foredrag med Gustav Johannessen, som fortæller 

om sprogets myter og misforståelser! Du kan blandt 

andet blive klogere på tegnsprog, tage stilling til om 

dansk virkelig er verdens sværeste sprog, og fi nde 

ud af, hvorfor et ord ikke altid bare er ét ord. Sprog-

et er et stort område, hvor man ikke altid kan vide, 

hvad man skal tro - så mød op og vær med til at 

prikke hul på et par myter!

LISE BOSTRUP, Den Danske Sprogkreds 

•   Sprogrøgt eller laden stå til? Politisk og kommercielt 

spin eller naivitet? En sammenligning af sprog-

politikken i lande som Litauen, Island, Frankrig, 

Italien, Tyskland og Sverige.

•   Sprogets kemi. For H.C. Ørsted var kemi og sprog to 

sider af samme sag.

•   Er det danske sprog truet af engelsk? Hvordan kan 

det være, at der gives vidt forskellige svar på dette 

spørgsmål alt efter, hvem man spørger?

•   Hvorfor er der ingen, der kommer til snøvsen? En 

gennemgang af en række faste udtryk med rødder 

i historiske forhold.



KL. BEGIVENHED/STED

10.00  BOGSTAVJAGT 

Bogense Bymidte .........................Se side 16

10.00 TALEFEERNE 

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 16

10.00 SPEAKERS CORNER

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 13

10.00 SPROGGADEN 

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 13

10.00 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

10.00 ORDBLIND KUNST 

 Multisalen, Bogense Skole  .........Se side 18

10.45 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

11.30 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

12.45 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

13.30 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

14.15 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

15.00 SPEAKERS CORNER  - DANSKE TALER

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 13

15.00 RUNDVISNING (uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

15.45 RUNDVISNING (sproginteressede)

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 3

16.30 RUNDVISNING (sproginteressede)

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3
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Fredag den 17. september
Program

KL. BEGIVENHED/STED

16.30   MADS STEFFENSEN OG SPROGET 

 SPROGGADEN (Østergade) 

17.00 LIVE-READING:  DEN ENESTE ENE 

 Støberiet  ........................................ Se side 5

19.00  POETRY SLAM 

 Bogense Kirke ................................ Se side 6

21.00 FYRVÆRKERI 

 Bogense   ...................................... Se side 19

Underholdning

KL. BEGIVENHED/STED

11.00  KLOG PÅ SPROG (DR) 

- LIVERADIO UDSENDELSE  

 Dansk Sprognævn   .....................Se side 12

11.00 SPROG PÅ GRÆNSEN 

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

11.45  EN SJÆLLANDSK VENDELBO 

I SØNDERJYLLAND 

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

12.10   SAMTALESPROGET ER ANDERLEDES 

END SKRIFTSPROGET 

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 4

12.30 NORDISKE NABOSPROG

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

13.10 ENGELSK PÅ DAGLIG BASIS 

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 4

13.15  SPROGRØGT ELLER LADEN STÅ TIL? 

POLITISK OG KOMMERCIELT SPIN 

ELLER NAIVITET?

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

14.00 VIRKSOMHEDERS SPROGLIGE UDTRYK 

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

14.10  NYE DANSKE KERNEORD 

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 4

14.45  DE TALER MED FORKERT SÆTNINGS-

STRUKTUR PÅ TV OG I RADIO 

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

15.10  TEGNSPROGSORDBOG UDEN 

ALFABETISKE OPSLAGSORD 

 Dansk Sprognævn  ........................Se side 4

15.30   MYTER OG MISFORSTÅELSER I 

SPROGETS VERDEN

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

16.00  BANDEORD - BLIVER DET FUCKING 

VÆRRE? 

 Bogense Bibliotek  ..........................Se side 8

16.15 SPROGETS KEMI

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

16.30 DIALEKT OG MENTALITET 

 SPROGGADEN (Østergade) .........Se side 7

Foredrag og debatLeg og læring

  Book billet

Adrian Hughes

Foto: Sofus Graae

Fredag den 17. september kl. 16.00 og 
lørdag den 18. september kl. 10.00

Sted: Bogense Bibliotek

Bandeord – bliver det fucking værre?

Foredrag om sprogforskning og bandeord.
Fuck! For satan! Loooort! De fl este af os bander en 
gang imellem – men er der egentlig kommet fl ere 
bandeord til med tiden, fx i medierne, og er der 
grund til bekymring? Hvad er et bandeord? 
Hvorfor bander vi overhovedet? Og hvem er det, 
der bander mest?
Seniorforsker Marianne Rathje fra Dansk Sprog-
nævn har forsket i bandeord de sidste 15 år, og hun 
fortæller her om sin og andres forskning i emnet.

Med over 1 mio. lyttere til Mads 

og Monopolet og mange hundrede 

tusinde TV-seere til ”Kender Du Typen”, 

samt nu med Mads og A-holdet, ved 

Mads Steffensen om nogen, hvordan 

man kan bruge sproget til at gøre et 

emne spændende og interessant. 

Kom og hør Mads Steffensen fortælle om 

sit arbejde med sproget. 

Det bliver aldeles fremragende.Det bliver aldeles fremragende.
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Lørdag den 18. september

KL. BEGIVENHED/STED

10.00 RUNDVISNING (Familier)

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3

10.00 BOGSTAVJAGT 

 Bogense Bymidte .........................Se side 16

10.00 TALEFEERNE 

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 13

10.00 SPEAKERS CORNER 

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 13

10.00 SPROGGADEN 

 SPROGGADEN (Østergade) .......Se side 13

10.00 RUNDVISNING (Uddannelsessøgende)

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3

10.00 ORDBLIND KUNST 

 Multisalen, Bogense Skole  .........Se side 18

10.45 RUNDVISNING (Sproginteressede) 

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3

11.30 RUNDVISNING (Familier) 

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3

12.45 RUNDVISNING (Sproginteressede) 

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3

13.30 RUNDVISNING (Familier) 

 Dansk Sprognævn .........................Se side 3

14.00   ORDBLIND KUNST - MØD GUDRUN HASLE

 Multisalen  .....................................Se side 18

KL. BEGIVENHED/STED

13.00 HR. SKÆG 

 Støberiet  ........................................Se side 17

14.00  MED PÅ BEATET. SHOW OG WORKSHOP 

MED RAP OG BEATBOXING 

 Bogense Bibliotek  ..........................Se side 6

Underholdning

KL. BEGIVENHED/STED

10.00  BANDEORD - BLIVER DET 

FUCKING VÆRRE? 

 Bogense Bibliotek  ......................... Se side 8

10.00   ER DET DANSKE SPROG 

TRUET AF ENGELSK?

 SPROGGADEN (Østergade) ........ Se side 7

10.30 ”TAL DANSK!”, SAGDE ROBOTTEN 

 Dansk Sprognævn  ....................... Se side 4

10.45 SPROG PÅ GRÆNSEN 

 SPROGGADEN (Østergade) ........ Se side 7

11.00  HVORFOR TALER DE SÅDAN 

I TV OG PÅ RADIO 

 Bogense Rådhus ..........................Se side 12

11.30 SYNGENDE DANSKE DIALEKTER 

 Dansk Sprognævn  ....................... Se side 4

11.30  EN SJÆLLANDSK VENDELBO 

I SØNDERJYLLAND 

 SPROGGADEN (Østergade) ........ Se side 7

12.15  DE TALER MED FORKERT SÆTNINGS-

STRUKTUR PÅ TV OG I RADIO 

 SPROGGADEN (Østergade) ........ Se side 7

12.30 TALESPROGETS VIDUNDERLIGE VERDEN 

 Dansk Sprognævn  ....................... Se side 4

13.00 LINGVISTIK FOR LÆGFOLK 

 SPROGGADEN (Østergade) ........ Se side 7

13.30  MED SPROGET PÅ ARBEJDE 

 Dansk Sprognævn  ....................... Se side 4

13.45  HVORFOR ER DER INGEN, DER KOMMER 

TIL SNØVSEN?

 SPROGGADEN (Østergade) ........ Se side 7

Foredrag og debatLeg og læring

Det er GRATIS at deltage i 

SPROGENSE aktiviteter i år. 

De fl este kræver dog tilmelding 

på SPROGENSE.dk, og til andre 

aktiviteter er man velkommen til 

blot at kigge forbi og 

være med.

Program
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Oplevelser i 
Nordfyns skønne natur 
Når du holder din efterårsferie eller en familie- eller kæresteweekend 
på Nordfyn, så kalder Nordfyns skønne natur på dig. Grønt er godt for 
hjernen – nyd en tur i det grønne ved skov og mose på Nordfyn.

OTTERUP BYSKOV

Otterup Byskov ligger lige ved siden af Otterup By og 

her er både skov, mose og sø. Du kan nyde en dejlig 

tur under de høje bøgetræer. Og så må du gerne for-

lade stierne og udforske naturen. Måske kan du være 

heldig at se en grønirisk eller hvad med at kigge efter 

vandnymfe-insekter i mosen.

Du har i øvrigt også mulighed for, sammen med dine 

børn, at følge historien om ræven Ingolf på en sjov rute 

– dejligt natureventyr.

FUGLSANG SKOV

Fuglsang er en dejlig skov, der ligger ud til Fuglsang 

Strand mellem Tørresø og Hasmark på den nordlige 

del af Nordfyn. Her er skønt at være. Fuglsang Skov er 

lang og smal – det er en relativ ung skov, som betyder 

at træerne er forholdsvis lave og tynde. Du vil sikkert 

kunne møde dådyr derude, som bruger skoven til skjul. 

Og så skal du selvfølgelig lytte til fuglene – det er et 

ægte område med fuglesang….som navnet antyder.

FREDSKOVEN I BOGENSE

Søger du efter ro og idyl, så er Fredskoven stedet for 

dig. Fredskoven har siden romantikkens tidsalder haft 

stor betydning for bogenserne. Det var her man gik tur 

om søndagen, hånd i hånd. Skoven er en produktions-

skov, men mange gamle bøge og ege er bevaret. Hvis 

du er heldig, så kan du i hegnet ind mod Kristianslund 

opleve, hvad der er Nordfyns formodentligt ældste 

træ, nemlig en 300 år gammel eg.
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VANDRETURE PÅ NORDFYN

Nordfyn har en skøn natur og gode vandreture. Her er 

gode stier, hvor du kan gå eller løbe nogle dejlige ture 

– hele året rundt.

Snør vandreskoene og ta’ på en dejlig vandretur i det 

spændende landskab. Du kan følge Kløverruterne, der 

fører dig forbi mange af de nordfynske seværdighe-

der, eller du kan tage af sted til de mange nordfynske 

naturområder og parkere for at nyde madpakken og 

en dejlig gåtur.

Æbelø og Gyldensteen er velsagtens verdensberømte 

i Danmark, men vi vil benytte lejligheden til at invitere 

dig på tur ved en hidtidig ukendt perle, nemlig Flyve-

sandet. Flyvesandet er Fyns nordligste strand og byder 

på bløde sandklitter, unik natur, skønne skovområder 

og en fabelagtig udsigt.

Flyvesandet er et af de mest fascinerende steder på 

Nordfyn. En gang fl øj sandet her hele tiden og skabte 

bløde sandklitter, og der var en kæmpestor fjord der 

strakte sig hele vejen til Tørresø. I dag er her skøn natur, 

en dejlig sandstrand og skønne skovområder, hvor det 

er dejligt at gå en tur. Find vættelys og rav ved vandet 

eller nyd den imponerende udsigt helt til Samsø.

I september og oktober er der mulighed for en superfed 

svampetur sammen med en dygtig svampeekspert.

Læs mere på VisitNordfyn.dk
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Kom i radioen
Hver fredag formiddag mellem kl. 11:00 og 12:00 kan man høre 
Danmarks ukronede sprogkonge Adrian Hughes som vært i Klog på 
Sprog på P1. Adrian Hughes kloger sig sammen med et veloplagt panel 
på det danske sprog. I forbindelse med SPROGENSE har du mulighed 
for at opleve og være en del af udsendelsen - helt gratis. 

Klog på Sprog er P1-programmet, der interesserer sig 

for, leger med og endevender det sprog, vi alle sam-

men taler til dagligt. Fredag den 17. september sender 

Klog på Sprog live fra SPROGENSE festivalen, hvor 

panelet består af direktør Thomas Hestbæk Andersen 

og seniorforsker Eva Skafte Jensen, begge fra Dansk 

Sprognævn og Lars Trap-Jensen fra Det danske Sprog 

og Litteraturselskab.

Adrian Hughes, der i 2004 modtog DR’s Sprogpris ”For 

sikker, original og engageret sproghandling”, behand-

ler mange spændende emner, men med særlig fokus 

på, om der kan sættes normer for korrekt dansk. Sprog-

et udvikler sig konstant, men hvem skal i sidste ende 

bestemme, hvad vi må sige? Må man benytte talemå-

den ”fordi at”? Hvis ikke, burde Dansk Sprognævn så 

give de skyldige et rap over nallerne?

Måske får du svaret fredag den 17. september. 

Husk at bestille billetter på SPROGENSE.dk

Hvorfor taler de som de gør i TV og radio?
Skal sproget i medierne afspejle, hvordan vi ellers taler 

til daglig? Må man bande på tv? Taler de hurtigere i 

radioen i dag end tidligere, og er der mon ord, man 

ikke længere kan sige på tv? Hør DR’s sprogredaktør 

fortælle og benyt chancen til at stille spørgsmål om 

vores fælles sprog i medierne.

Martin Kristiansen, sprogredaktør DR, vil lørdag den 18. 

september på levende og underholdende vis gøre os 

alle sammen klogere på sproget i medierne. Rasmus 

Gade, journalist og kommunikationskonsulent fra 

Morud vil følge op og tage imod spørgsmål fra et for-

håbentlig veloplagt publikum. 

Thomas Hestbæk Andersen Adrian HughesEva Skafte Jensen Lars Trap-Jensen
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Rasmus Gade Martin Kristiansen
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SPROGGADEN
Midt i Bogense er du velkommen til at kigge forbi SPROGGADEN, blive 
inspireret, lege med og blive klogere. Den hyggelige bymidte i den 
gamle købstad vil danne ramme om et hyggeligt udendørs gade-
miljø, hvor sproget levendegøres på mange forskellige måder. 

Både fredag og lørdag er der forskellige aktiviteter i 

SPROGGADEN. Tidspunkter for de enkelte aktiviteter vil 

fremgå af skiltning i området. Tilmelding er ikke nød-

vending. Læs mere på SPROGENSE.dk

•   Talefeerne. Kom forbi talefeerne og leg med sprog 

og teknologiske it-redskaber. De er klar til at lege 

med kategorisering af ord, sammensatte ord og rim. 

Det bliver både sjovt og lærerigt! Legene er særligt 

henvendt til børn i aldersgruppen 3-6 år, men alle 

børn er velkomne. 

•  Samtalecykel. Træk et ord og få en cykeltur

•  Gæt en dialekt, emojis eller faste vendinger

•  Hyggehjørne med bøger og spil

•  Bliv klogere på tegnsprog

•  Speakers Corner

•  Bogstavjagt (rundt i byen) 

•   Mød Den Danske Sprogkreds som inviterer til en lang 

række sprogaktiviteter, konkurrencer, bandeord, 

billedlotteri, stavefejl m.m. og hér kan du også skabe 

dine egne ord.

Fuck! For satan! Loooort!

Kig også forbi Bogense Bibliotek og bliv klogere 

på de mindre pæne blomster, vi dekorerer vores 

sprog med. Udstillingen er ikke for sarte sjæle, 

for ved et tryk på en knap kan du tildele dig selv 

en sviner – og du bestemmer selv om den skal 

være vindstyrke 1 eller 5!

Fredag og lørdag på Bogense Bibliotek 

At skrive sig noget bag øret. @Gert Ejton

Speakers Corner – Ordet er dit

I samarbejde med Danske Taler inviteres alle der har 

noget på hjertet til at tage ordet på ølkassen i 

Speakers Corner. Du kan fortælle om alt fra politik, 

sproget, kærlighed og til poesi – eller blot lytte på at 

andre gør det. 

Speakers Corner er åben for alle hele fredag og lørdag. 

Fredag den 17. september kl. 15 hopper 

2 repræsentanter fra Danske Taler 

op på ølkassen. Så kig forbi og 

mød formand Jesper Troels 

Jensen og Jennie Sejr Jung-

hans, kulturhistoriker. De vil 

på levende vis fortælle 

om talekunsten gennem 

tiden, og give publikum 

inspiration til talens 

mange sjove, stærke og 

unikke muligheder – og 

måske du selv får lyst 

til at bruge pladsen og 

komme til orde.  

Du kender måske 
Speakers Corner fra Hyde 

Park i London. Historien om 
Speakers Corner går 150 år tilbage, 
hvor det blev besluttet at offentlige 

møder var tilladt ved Speakers 
Corner. Siden da har hjørnet været 

plads for offentlige taler og debatter. 
Hver søndag kan alle der har lyst 

komme forbi og åbne deres hjerte 
- eller blot lytte på at 

andre gør det.
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Uden mad og drikke du’r helten ikke
Bogense er begunstiget af mange muligheder for både at få stillet sulten og få en god 
oplevelse. Vi bringer her en lille appetitvækker med fi re af mulighederne.

CAFÉ ONKEL

Bogense er på mange måder en hyggelig by. Ja fak-

tisk Danmarks hyggeligste by. Er du til ægte fynsk hyg-

ge og er sulten, så er Café Onkel en oplagt mulighed. 

Cafeen ligger lige midt i Bogense på Adelgade. Café 

Onkel ligger ved Mosters Butik. Jo, man skal holde tun-

gen lige i munden, så man ikke kommer til at bytte om. 

Men får man styr på det og kommer ind i baggården 

ved Mosters Butik, så ligger Café Onkel i et hyggeligt 

gårdhavemiljø.

Er du til en lille café med sjæl, varme og et smil, så står 

Moster Grethe og Onkel Jens klar til at give dig en god 

oplevelse. Cafeen sætter en stor ære i friske og lækre 

råvarer, fantastiske vine og god betjening. Grethe står 

i køkkenet og laver friske sandwich, lækre salater, de-

likate tapas eller en lækker brunch, alt efter dine øn-

sker. Jens er den hyggelige onkel, der udover at sørge 

for at betjene dig, også altid er klar til en lille snak om 

livet i Bogense eller hvad du nu måtte have på hjertet.  

Køkkenet i cafeen er et åbent køkken, så du har både 

moster og onkel tæt på dig. Sammen med den gode 

mad, vil du således mærke, at hos Café Onkel er kun-

den altid i centrum.

BOGENSE HOTEL

Bogense Hotel er et gammelt, velrenommeret hotel 

fyldt med atmosfære. De ældste dele er fra 1822 og 

værtsparret Inge Marie og Torkild Caspersen kan i 2022 

fejre 50-års jubilæum på Bogense Hotel.

Bogense Hotel er velbesøgt. Uagtet om du kommer en 

mandag eller lørdag, så vil du opleve at restauranten 

er godt fyldt op. Hotellets køkken er kendt for veltillavet 

mad af friske råvarer. Der er meget historik omkring 

hotellet. Masser af charme og vi lover, at du ikke går 

sulten fra bordet.

FISKEHUSET

Der er ikke mange der har besøgt Bogense, der ikke 

også har besøgt Fiskehuset beliggende på Bogense 

gamle smukke havn. Fiskebuffeten, som huset er kendt 

for, indeholder alt hvad fi skehjertet kan begære.

Restauranten drives af det energiske par Torben og 

Merete Agerholm og udover den indholdsrige buffet, 

så er faciliteterne på havnen så naturlige og inspire-

rende, at du føler dig som en ”fi sk i havet”.

MØBER

Man fornærmer ingen i Bogense ved at fortæller, at 

MøBer er byens mest eksklusive restaurant. Ikke alene 

er udsigten fra restauranten superfed. Maden, betje-

ningen og udsigten går op i en helhed, som på alle 

måder er et besøg værd. Værtsparret Xenius og Fre-

derik er et passioneret par med skyhøje forventninger 

til dem selv. Det kan gæsterne også mærke!

Adelgade 56
5400 Bogense
Tlf.: 64 81 11 08
www.bogensehotel.dk

Stedet hvor turister og bogensere mødes...

Besøg vores hyggelige restaurant og bestil fra vores store 
a la carte menu. Go gammeldags mad F.eks. Wienerschnitzel, 

dansk bøf, fyldt rødspætte mm. 

Dagens middag: 2 retter kr. 169 – 3 retter kr. 203

Søndags middag: 3 retter kr. 159

Spændende sæsonmenu: 2 retter kr. 254 – 3 retter kr. 299

Selskabslokaler • Pension ● Moderne værelser ● Turistselskaber og 
dinner transportable

Adelgade 75 • Baggården • 5400 Bogense • Telefon:  61 69 02 18

Hos Cafe Onkel mærker man straks den dejlige atmosfære, når 
man rammer gårdhaven. Hyggen fortsætter indenfor, hvor en 
dejlig stemning og blanding af nyt og gammelt giver sjæl.

Den hyggeligste cafe i Bogense

Hos Cafe Onkel har vi et godt udvalg:
•  Stjerneskud
•  Burgere
•  Salat
•  Børnetapas

•  Nachos
•  Tapas 
•  Sandwich
•  Snackkurve

Vi ses hos
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FISKEBUTIK - RESTAURANT - MAD UD AF HUSET - EGET RØGERI

Fiskerestauranten tilbyder
“den store fiskebuffet”, en bordserveret 

mini-buffet og et væld af a la carte retter.

Online-booking på
www.fiskehuset-bogense.dk

Se Fiskebutikkens og 
restaurantens åbningstider på 
www.fiskehuset-bogense.dk

Vestre Havnevej 19
5400 Bogense
T. 6481 1072

Spis alt hvad du kan 

Frokostbuffet kr. 159,-

Aftenbuffet kr. 209,-

Hos Restaurant MøBer  gør vi en dyd ud
af at give hver enkelt gæst en skøn oplevelse.

Vi kræser for detaljerne - både i restauranten
og i køkkenet, hvor der bruges friske og gode

råvarer. Du har altid mulighed for at nyde
middagen med den smukkeste udsigt over

Bogense Marina.

Husk at booke bord online på
www.moeber.dk eller ring på 73 70 93 50 

Se alle åbningstider, menuer 
samt bestil online på www.moeber.dk

Sejlerkajen 3, Bogense
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Oplevelser for børn 
Sgu’, tegnsprog, dialekter, emojis, nye ord, konkurrencer, ordsprog og 
underholdning. Alt dette og meget mere kan børnene opleve på sprog-
festivalen SPROGENSE i Bogense. Alle aktiviteter er gratis. Nogle af aktivitet-
erne kræver tilmelding, og til andre er I velkomne til blot at kigge forbi.

Gennem en lang række lege og læringsaktiviteter kan 

du og dine børn blive klogere på sproget på en sjov 

og lærerig måde. Ta’ dit barn i hånden og gå på bog-

stavjagt rundt i de hyggelige gamle gader i Bogense 

bymidte. I kan gætte ordsprog og komme helt tæt på 

de mange millioner ord hos Dansk Sprognævn.

Ordet og sproget vil også være omdrejningspunkt i 

de forskellige underholdningsindslag på SPROGENSE 

festivalen. Ikke mindst har I og børnene mulighed for 

at opleve selveste Hr. Skæg fra DR, som kommer forbi 

Bogense med sit helt fantastiske show. 

•  Familierundvisninger hos Dansk Sprognævn. 

•   Kom forbi talefeerne og leg med sprog og teknolo-

giske it-redskaber. De er klar til at lege med katego-

risering af ord, sammensatte ord og rim. Det bliver 

både sjovt og lærerigt! Legene er særligt henvendt 

til børn i aldersgruppen 3-6 år, men alle børn er 

velkomne. 

•   Oplev Hr. Skæg fra DR med det fantastiske show 

Skæg med ord. 

•   SPROGGADEN, hvor I bl.a. kan gætte dialekter, 

emojis og faste vendinger eller blive klogere på 

tegnsprog. I kan også slå jer ned i hyggehjørnet 

med bøger og ordspil.

•   Mød Den Danske Sprogkreds som inviterer til en lang 

række sprogaktiviteter, konkurrencer, bandeord, 

billedlotteri, stavefejl m.m. og hér kan du også 

skabe dine egne ord.

•   Interaktiv bandeords-udstilling (for de

 lidt større børn og voksne).
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Oplev Hr. Skæg 
- Sang og skæg med bogstaver

Igennem snart en del år har tusinder af børn (og deres forældre) over hele 
landet fået lyst til at lege sig dybt ind i bogstavernes fantastiske verden med Hr. 
Skægs ”Skæg med bogstaver”. Nu kan I igen være med, når Hr. Skæg har sine 
populære bogstavsange med til koncert den 18. september kl. 13.00 i Bogense. 

Den skæggede herre, der har fået alle børn til at 

synge om både tal og bogstaver, glæder sig at synge 

med sit yndlingspublikum igen! Børn og deres forældre 

kan roligt glæde sig til en veloplagt rejse ind i bogstav-

ernes fi nurlige, forunderlige og fortryllende verden. Og 

Hr. Skæg tager ALLE bogstaverne med, så der bliver 

nok at se til!

Som det altid er med Hr. Skæg, når han optræder 

på scener rundt omkring i landet, vil koncerten bære 

præg af Mikkel Lomborgs helt unikke evne til at være 

sammen med børnene. På deres præmisser. Kostumer, 

rekvisitter og medinddragelse er gennemgående 

elementer undervejs i koncerterne, så alle – også de 

mindste – kan være med. Det bliver en fest! Og I er alle 

sammen inviteret!

Og det er ikke kun børnene, der kan lade sig begejs tre 

af Hr. Skæg og hans smittende humør. F.eks. har Poli-

tikens anmelder Kim Skotte tidligere skrevet at:  ”Hel-

digvis sker det en gang imellem, at nutidens børne-

fjernsyns musikalske charme lever op og følger trop. 

Som når Mikkel Lomborg trækker i fuldskægget og 

opfordrer landets små medborgere til at synge med 

på hr. Skægs ABC. 29 bogstavsange inklusive W og så 

et goddag og et farvel bliver i alt til 31 sange om alfa-

betet. Fornøjelige, fordi bogstaverne hopper, danser 

og rimer, så man næsten skulle tro, Halfdan Rasmussen 

gik igen. Men så sandelig også, fordi bogstavleg og 

pædagogik har trukket i en veloplagt musikalsk 

klædedragt”. 
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Kærlighed og passion til sproget
Sprog kommer i - og har mange former, sproget er levende og sproget udvikler sig. Uanset hvordan sproget 
bruges og kommer til udtryk, så ligger der ofte en stor kærlighed og passion til sproget bag. 

ORDBLIND KUNST 

I 2018 dekorerede Gudrun Hasle den gamle købstad 

Bogense med en række små personlige værker, hvor 

hun brugte sin egen ordblindhed i kunsten. Ifm. SPRO-

GENSE bliver en række af værkerne bragt til live igen. 

Teksterne skal blandt andet pirre vores nysgerrighed 

og sætte tanker i gang hos publikum. Sprog har nemlig 

mange former.

Gudrun Hasle insisterer på retten til at stave på hendes 

måde. Hun referer til at ”sproget er en fælles overens-

komst”, og vi er alle medbrugere og medudviklere. 

Lørdag eftermiddag kan du møde Gudrun Hasle, som 

sætter ord og tanker på de udstillede værker.

JØRGEN LETH 

”Jeg har en kærlighed til sproget, 

sproget udvikler sig og sproget 

blomstrer”. Jørgen Leth har i 

mange år brugt sproget på en 

helt unik og farverig måde i sit 

arbejde. Jørgen takkede ja til 

at være med i brandingfi lm om 

sprogfestivalen SPROGENSE. 

Se fi lmen her: 

Jeg har svært ved det med tekst. Så jeg 

bruger det, at jeg staver forkert, i mine 

værker. Det er sjovt at tage noget, jeg 

har svært ved, og råbe det højt. Og så 

elsker jeg at komme ud i det offentlige 

rum, for det kan sætte nogle tanker i 

gang hos folk

Gudrun Hasle

SMADREMANDEN

På turen rundt på Nordfyn har 

Smadremanden også været 

forbi Dansk Sprognævn, hvor han 

brugte sin helt egen facon, sprog 

og bandeord til at fortælle om 

SPROGENSE.  ”Det er kvikt – det 

der SPROGENSE. Det er det kraft-

edme”, siger Smadremanden. 

Se fi lmen her: 
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En stor TAK
til alle samarbejdspartnere, aktører og deltagere samt 

alle de frivillige, som har været en uvurderlig hjælp i 

opbygningen af den allerførste SPROGENSE festival i 

Bogense. 

Ligeledes en meget stor TAK de fonde og samarbejds-

partnere, som har støttet og bidraget. SPROGENSE 

festivalen er meget taknemmelig for denne støtte og 

opbakning. 

Glæden over at Sprognævnet blev placeret på Nord-

fyn har hurtigt udmøntet sig i to helt konkrete samar-

bejdsområder.

SPROGENSE er et eksempel som er kommet i stand 

efter udfl ytningen. I et stærkt samarbejde mellem 

Nordfyns Erhverv og Turisme og Dansk Sprognævn 

løftes Sprognævnets stærke faglige kompetencer til en 

folkelig festival, hvor sproget og folkeligheden kommer 

i spil samtidigt.

Et andet godt eksempel er en partnerskabsaftale, der 

er lavet mellem Dansk Sprognævn, Nordfyns Kommu-

ne, Syddansk Universitet og Nordfyns Gymnasium. Den 

21. august 2020 blev aftalen offentliggjort og ideen har 

været at arbejde videre med den fordel, at Nordfyn er 

begunstiget af lokalt forankrede aktører, der sammen 

har rigtig mange potentialer.

Formålene er mangesidede, men f.eks. er parterne 

enige om, at arbejde på at sikre, at nordfynske unge 

dygtiggør sig sprogligt og at de fi nder vej til gymnasiets 

og universitetets sprog- kommunikations- og turisme-

uddannelser. Og at de efter endt uddannelse fi nder 

tilbage til de nordfynske virksomheder. Aftalen løber 

foreløbigt i 3 år.

Ingen kan alt, alle kan meget, 
sammen kan vi det hele
Det er måske et postulat, men vi prøver alligevel. Dansk Sprognævn har på den 
positive måde oplevet fordelene ved at være ”store” Dansk Sprognævn i lille Bogense 
contra den tidligere placering som ”lille” Dansk Sprognævn i store København. 

partnere, som har støttet og bidraget. SPROGENSE 

festivalen er meget taknemmelig for denne støtte og 

opbakning. 

Fredag aften inviterer 
SPROGENSE festivalen til et spektakulært 

festfyrværkeri, hvor vi markerer at det 
spændende 3-årigt projekt med en sprog-
festival på Nordfyn endelig er skudt i gang 

efter 2 x corona afl ysninger. 

Alle er velkomne til at kigge forbi kl. 21.00 
til en fantastisk aften under åben himmel.

Se SPROGENSE.dk 
for yderligere informationer.



FREDAGSBUFFET 

OG GUIDEDE TURE

Book plads på forhånd

www.ditlevsdal.dk

restaurant@ditlevsdal.dk    Tlf. 64801227    Tokkerodvej 24    5462 Morud
BOBOOK ONLINE PÅ WWW.DITLEVSDAL.DK    

JULEFROKOST ELLER FIRMAFEST ?

Skab en anderledes julefrokost eller firmafest på den nordfynske prærie. 
Vi sammensætter dagen efter jeres ønsker med udgangspunkt i vores selskabsfolder og 

holder arrangementer for 20 - 200 personer.

GÅRDBUTIK    FREDAGSBUFFET    GUIDEDE TURE

           

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Guidet tur med entré            
Fredagsbuffet     

Besøg gårdbutikken             
          

Se mere på www.ditlevsdal.dk
Hver fredag fra kl. 18.00 - 21.30

Torsdag fra kl. 15 - 18
Fredag fra kl. 15 - 18
Lørdag fra kl. 10 - 14


