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Dimissionstale 9. klasse
Kære 9. klasse, kære dimittender
Vi nåede til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Det er tid til
at tage afsked med jer og med hinanden – I skal sige farvel til
hinanden. Vi skal sige farvel til jer. Det er der selvfølgelig rigtig
mange følelser forbundet med. Der er glæden over, at
eksamenerne er overstået, glæden over ”friheden”. Der er
forventningens glæde - en ”glæden sig” til det næste og til det
nye, I skal til efter sommerferien. Og så selvfølgelig glæden sig
bare til sommerferien. Måske er der også en lettelse, en lettelse
over at være nået hertil, og at det er gået godt.
Der også vemodighed, vemodighed over ikke at skulle se jer igen i
morgen og på mandag- og efter sommerferien. I skal jo heller
ikke se hinanden.
I dag må vi have lov til at mødes og fejre dimissionsfesten her i
Lunden i fællesskab, give knuzere og krammere. Det er i hvert
fald rigtig dejligt, nærmest helt fantastisk. Det er en virkelig god
tradition på Th. Langs Skole, og som jeg håber, at I også vil nyde.
Og det er super dejligt at se jer sidde der alle I Smukke Unge
Mennesker – som jeg synes, at vi skal starte med at synge. Det er
den dejligste sang af Kim Larsen, som passer perfekt på jer i dag.
Søren, du har lovet os at spille til vores sange i dag og Evelyne, du
vil synge. Det er jeg glad for.
Synge sangen.
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Vi synger om i Kim Larsens sang, at I pludselig er stukket af, og
det er I jo – tænk at I har gået i skole nu i ca. 2000 skoledage – 10
år, det er utroligt, som tiden går og lige om lidt, skal I til at lave
noget andet end at gå på Th. Langs – nogle af jer har dog valgt at
blive et år mere, hvilket vi er super glade for. Jeg håber, at I alle
bliver rigtig glade for det valg, I har truffet om, hvad I skal efter
sommerferien.
Og…………Jeg håber, at I alle sammen tager mange gode
oplevelser og mange gode minder med her fra Th. Langs. Kig lige
godt på hinanden en sidste gang, send et smil til hinanden og tag
det med ud i verden.
Et smil koster intet,
Men giver så meget,
Det gør den rig, som modtager det
Uden at gøre den fattigere som giver det
Det kræver blot et øjeblik
Men mindet om det kan
Ofte leve for bestandig.
Alligevel kan det ikke
Købes, tigges, lånes eller
Stjæles, for det har kun værdi
Når det gives.
Nogen er for trætte til
At give dig et smil
Men giv du dem et
For der er ingen, som
Trænger mere til et smil
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End den som ikke længere
Har et smil at give andre.
Husk: Smil og glæde gør altid livet lettere og sjovere – også på
jeres videre vej.
Når jeg indleder min tale i dag med at være så begejstret ”bare”
for, at vi kan mødes i Lunden i dag, så er det jo fordi I – og vi alle
sammen har oplevet Corona og de restriktioner, der var
forbundet med det – ovenpå Corona dukkede der en krig op i
Ukraine – ret tæt på os – altså krig i Europa. Der nede oplever
unge som gamle en krig, hvilket jeg tror er svært at forestille sig –
jeg kunne heller ikke forestille mig tiden med Corona – tænk de
unge mennesker i Ukraine går ikke i skole lige nu – og jeg synes,
at det er vigtigt at huske på, og at lære af tiden, at vi ikke altid
kan tage al ting for givet – den frihed vi har, og som vi her i
Danmark regner som en selvfølge, er der ikke for de unge
mennesker i Ukraine lige nu, og var der pludselig ikke for os
under Corona. I/vi har heldigvis ikke oplevet krig, men I har
oplevet Corona i over 2 år af jeres skolegang – on and of –
afstand, ingen knuz og kram, hjemsendelse, virtuel undervisning,
ingen lejrskole hverken i 7 eller 8. klasse, ej heller blev det til en
udveksling – I kom dog af sted nu i 9. klasse på en fantastisk
studietur til Berlin – og I har heldigvis fået lov til at prøve at gå til
eksamen eller til årsprøver – og det skal I være rigtig glade for,
selv om en eksamen kan føles som et pres. I har klaret jer rigtig
godt – til lykke med det. Held og lykke på jeres videre vej.
I har i dagligdagen fyldt skolen med jeres gode humør – I har
stået for en god stemning, I har givet plads til hinanden og taget
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jer af hinanden. Det har været en fornøjelse at følge jeres klasse –
I har været aktive – I har en Ungeborgmester i jeres klasse, hvor
mange har lige det? Det er godt gået Marcus, til lykke med det
valg.
Vi har også måttet over nogle små bump undervejs, sidst med et
loft som ikke så for godt ud i jeres grupperum. Hvem mon
egentlig gjorde det? Jeg synes at der var mange af jer der gik
forrest i ”kampen” for at der ikke skulle være en kollektiv – ret
dyr – konsekvens – for det kunne jo have ”kostet” jeres sidste
sjove tur til Klatreparken.
I viste at I kan stå sammen – at I har modet til at ytre
jer…………………. og her til aller sidst i 9. klasse, så påtog I jer
ansvaret for, at alle skolens elever kunne få nogle sjove
oplevelser den eftermiddag d.9. juni. Det er jeg jer taknemmelig
for – godt gået – I kunne have fået en guldmedalje, og jeg kunne
sige til lykke.
.
Til lykke og held og lykke siger vi. Men har I og vi egentlig
nogensinde tænkt over, hvad vi mener, når vi bruger disse ord? Er
det floskler, eller er der en dybere mening bag ordene? Og hvis
der er en dybere mening og hensigt med udtrykkene, hvad
dækker de så?
Lykke.
Et ganske almindeligt ord, som dog indeholder så umådelig
meget. Lykke, hvad er det egentlig?
Det er vanskeligt, ja måske umuligt at give en klar definition på
begrebet lykke, og det er heller ikke muligt at finde en entydig
fortolkning af lykke. Lykke er vel i bund og grund noget
individuelt, noget I hver især skal definere, noget som er
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forskelligt fra dag til dag, fra situation til situation og fra
menneske til menneske.
Slår man det op, gives der følgende definition på lykke:
"En tilstand vi leder efter uden at vide, hvad den indebærer, fordi
derikke har skabt sprog til den.
En tilstand, vi håber på eller holder op med at håbe på.
Lykken er en luftform, der ikke kan isoleres."
Lykken er altså en tilstand, som vi enten bringes i eller selv
bringer os i!
Det gælder om at få øje på lykken, mens den er der!
Den engelske digter Samuel Coleridge siger om lykken:
Vor lykke her i livet
er en mosaik
af lutter smådele.
Et kys, et nik,
et venligt ord,
et smil, der kommer fra hjertet.
Disse utallige små tegn på,
at andre synes om os
og holder af os.
For ham er lykke ikke et spørgsmål om at få flest mulige
materielle goder, men et spørgsmål om at få øje på og opleve de
utallige små ting i dagligdagen, der hver for sig eller tilsammen
giver lykke. Ting, der ikke koster noget eller kan købes. Ting der
er menneskelige og medmenneskelige. Et kys, et nik, et venligt
ord, et smil, der kommer fra hjertet.
Lykke er at holde af og at blive holdt af!
I har alle oplevet den følelse af lykke, man kan have, når et andet
menneske holder af en. Lige gyldigt om det har været jeres
forældre, jeres lærere, jeres venner eller måske den første
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forelskelse, så har I helt sikkert følt og mærket, hvordan I kan føle
jer som i en rus af lykke. Det er en ubeskrivelig følelse, som kun
kan opstå, fordi mennesker synes om hinanden, respekterer
hinanden og holder af hinanden.
Lykke er at se det store i det små.
Jeg synes, at det kan være lidt anstrengende og svært, når nogle i
dag tror, at lykke er:
At have 500 FaceBook-venner
At have 1000 følgere på Tik-Tok
At tjene mange penge
At købe dyrt mærkevaretøj eller sko
At vinde den næste fodboldkamp
Altid at få ret
At kunne og måtte gøre lige netop det, man gerne selv vil
At kunne gå gennem dagen med lutter medgang og uden
problemer
Lykke opfattes og opleves vel egentlig kun, når man også
undertiden oplever dens modsætning, altså ulykken og
modgangen. Det kan være svært at acceptere, men kun ved, at
der på en eller anden måde er balance i forholdet mellem
ulykken og lykken, oplever vi den.
Balancen og modsætningerne får os til at få øje på lykken, der
ellers let bliver noget selvfølgeligt, noget der bare er der, noget
man ikke behøver at kæmpe for!
Lykken er der, hvis vi kan og vil få øje på den. I naturen, i de
mange små ting i dagligdagen, i forholdet mellem os mennesker.
Men vi skal gøre en indsats for at opleve den. Det er ikke noget,
andre kan gøre for os, for jer, det kræver en indsats og en vilje fra
hver enkelt.
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Luk øjnene op og få øje på lykken. Den ligger måske lige foran jer,
hvis I vil se den.
Carpe Diem. Grib dagen! Så kommer lykken.
Livet ER her og nu. Så find glæden i dét. I stedet for hele tiden at
kigge på det, der er længere fremme og tro, at det er bedre.
Det betyder ikke, at I ikke skal stræbe efter noget. At I ikke skal gå
efter dét, I drømmer om. Men I skal fylde jeres dage med liv og
jeres liv med mening. I skal gribe dagen og glædes. Række ud
efter lykken.
Jeg kan rigtig godt lide formuleringen: ”Gør øjeblikket
væsentligt”.
Der er nemlig ikke tale om, at man skal stable store mirakler på
benene. Blot sørge for at øjeblikket bliver væsentlig for dig. Livet
består af øjeblikke.
Hvis du gør øjeblikket væsentligt, bliver livet meningsfuldt. Og
samtidig beskriver det en aktiv proces. Du skal selv sørge for at
opsøge eller skabe de væsentlige øjeblikke. Du er selv ansvarlig
for at give dit liv mening.
I skal huske på, at I altid har et valg – et valg om hvilken vej I
ønsker at gå – I og jeres forældre valgte at I skulle gå på Th. Langs
– nu skal I videre – og I har truffet et nyt valg, et valg der kan få
betydning for jeres videre liv.
Og tro mig, I vil komme til at stå foran rigtig mange
betydningsfulde valg fremover.
Jeg ved ikke om I kender den sang, der hedder Linedanser.
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Det er en sang, der handler om at livet er lidt som at gå på line,
og at det kan være svært at turde vælge at tage det første skridt
ud på linen.
Men den handler også om at man skal gøre det.
Når man står for enden af linen skal man turde træde derud.
Turde vælge livet.
Mange gange, når man står og skal vælge synes man det er svært.
Og man har måske allermest lyst til at blive hvor man er, for at
slippe for at vælge.
Men I skal huske på, at hvis I vælger at blive stående hvor I er, er
det også et valg.
Og det er ofte dét valg man fortryder allermest.
Sangen fortæller også, at livet ikke kun er let.
Det kan gøre ondt. Men sådan er livet. Som når vi snakker om
lykken – og ulykken.
Og det må heller ikke afholde jer fra at træde ud i det.
Jeg kunne godt tænke mig at vi synger sangen sammen.
Og Søren og Evelyne tænker jeg er klar igen.
Når jeg synes denne sang er så fin, er det fordi den beskriver
hvordan vi alle sammen, med hver vores balancestang i form af
forudsætninger og drømme kan balancere på linen sådan som VI
vil.
Eller vælge og hoppe ned og danse ved siden af.
Det vigtige er, at vi træder ud og står ved hvem vi er.
Og sangen minder os også om, at vi er én i blandt andre.
At vores linedans ligesom alle andre danse er meget bedre, når vi
har nogen at danse med.
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Og jeg håber, at I går fra Th. Langs - ikke kun med en masse
kompetencer, men også med en evne og en vilje til at bruge jeres
kompetencer til glæde for andre og til glæde for fællesskabet,
som I i hvert fald har været gode til mens I har været her.
Det er vigtigt at vide, at hvis man har brug for en hånd at holde i,
når man går ud på linen. Så er den der.
At være en god kammerat, at bidrage til fællesskabet, at
engagere sig, at være glad, at være hjælpsom, at være
imødekommende, at turde at være sig selv. Det er nogle af de
ord, jeg gerne vil forbinde med jer. I skal turde, I skal vove og I
skal have mod til at vælge. Til at vælge livet og lykken. Det liv I
har lyst til at leve. Det sidste skal I øve jer endnu mere på – men
jeg vil mene at I trygt kan bevæge jer ud på linen nu.
Om lidt får I udstedt ”de billetter” – jeres prøvebeviser – som
giver jer adgang til næste led i jeres uddannelse og jeres udvikling
– jeres videre liv.
Hjertelig til lykke og held og lykke med jeres videre liv alle
sammen.
Inden I kommer herop til mig og får jeres eksamensbeviser vil jeg
gerne sige lige lidt til jer forældre:
Kære forældre.
Gør hvad I kan for fortsat at være det vigtigste element i jeres
børns fortsatte liv – og i jeres børns netværk. Selv om de er unge
og nærmest voksne og kan stå på egne ben, så har de brug for jer
– brug for jer til at finde vej. Lyt stadig til dem, tal med dem, vis
dem tillid, trøst dem og giv dem glæder. Vær med til at give dem
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mod og livsduelighed, vær med til at gøre dem valgstærke, vær
med til at gøre dem til et helt og unikt menneske.
Tak for et fantastisk godt samarbejde, tak for jeres tillid og tak for
jeres engagement i jeres børns skolegang. Tak for lån af jeres
dejlige børn - det dyrebareste I har.
Og som det allersidste fra mig vil jeg selvfølgelig også gerne sige
tak til jer lærere for det store arbejde, I har ydet. Tak for jeres
engagement og indsats. I og jeg kan være stolte over det
punktum, som sættes nu med denne skønne 9. klasse.
Jeg synes, at vi skal udbringe et 3-foldigt leve for de smukke unge
mennesker.
Tine, juni 22.

