
BIENVENUE À TOUS! (13/01/2022) 

Mit navn er Clara, og i juni (2021) blev jeg student fra CG. Jeg var så heldig at modtage Lektor Bjørns Rejsele-

gat 2021, som har medført, at det, som jeg her skriver om, er blevet til virkelighed. Jeg vil løbende fortælle 

om de oplevelser, jeg har brugt legatet på. 

Søndag ankom jeg til Sydfrankrig, hvor jeg de næste par måneder skal gå på sprogskole - på et kursus, der er 

kombineret med frivilligt arbejde. 

Indtil videre lyder mit skema på franskundervisning om formiddagen til tidlig eftermiddag, og resten af dagen 

arbejder jeg hos den lokale Røde Kors-afdeling (Croix-Rouge) på et værested, der er åbent for alle, men som 

især bliver besøgt af socialt udsatte.  

I weekenderne har jeg fri og skal forhåbentligt på tur rundt i Frankrig og muligvis også Spanien, da jeg ikke 

befinder mig så langt fra grænsen. Jeg bor, arbejder og går i skole i Montpellier, som ligger 2 timers togtur 

fra Frankrigs næststørste by Marseille, og det tager 3,5 timer i tog til hovedstaden Paris. Montpellier er en 

rigtig universitetsby, hvor omtrent ⅓ af byens beboere er under 30 år. Man kan hurtigt tage sporvognen ud 

til stranden eller gå rundt i den gamle by, som geografisk set er på størrelse med Aarhus-ish og fyldt med 

bagerier, butikker og barer. 

Jeg har været så utroligt privilegeret, at CG ville støtte op om dette projekt og godkende, at jeg kunne bruge 

legatet på denne tur. Der er mange grunde til, at jeg har valgt at tage til lige præcis Frankrig. For det første 

kan jeg godt lide det franske sprog - skud ud til Helle - og kulturen (maden, litteraturen, musikken og meget 

mere). En anden, og mere praktisk, grund er, at fransk er et af de mest talte sprog med over 274 mio. fransk-

talende verden over (ifølge en hurtig Wikipedia-søgning). Mange organisationer, som f.eks. velgørenheds- og 

non-profit-organisationer, har også fransk som ét af deres officielle sprog. Det kan altså på mange måder 

betale sig at kunne fransk, i hvert fald hvis man er mig.  

Jeg er utroligt spændt på, hvad de næste måneder byder på - og vil selvfølgelig dele nogle af mine oplevelser 

med jer undervejs! 

À bientôt, 

Clara 


