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Tale ved dimission ved VUC Syd Haderslev 3.7.2018 

Af: Rasmus Wiin Larsen  

Kære kursister: Tillykke. I dag fejrer vi, at I har holdt et løfte, som I 
- måske uden at vide det - gav jer selv, da I meldte jer ind på VUC 
Syd. I lovede jer selv at tage en uddannelse eller et eller flere fag. 
Altså at engagere jer i noget og at gøre det færdigt. I dag fejrer vi, at 
I har holdt løftet, som I dengang gav jer selv.  

Vi lærer fra barnsben af, at det er vigtigt at holde, hvad vi lover. 
Måske især hvad vi lover andre. Hvad vi lover sig selv er sjældent 
noget, der fylder lige så meget. Tænk bare tilbage på, hvor mange 
nytårsforsætter, vi hurtigt har glemt, når hverdagen efter første 
januar igen melder sig. Måske er I bedre til at holde dem, end jeg er. 
Hvorom alting er: Det er mindst lige så vigtigt at holde, hvad man 
lover sig selv, som hvad man lover andre. For hvis man ikke 
engang selv kan stole på sig selv, hvordan skulle andre så kunne 
det. Derudover giver det simpelthen selvtillid at holde sig selv fast 
på at gennemføre, hvad man har sat sig for.  

Egentlig et smukt ord: selvtillid. At have tillid til sig selv, at stole på 
sig selv. Det giver en grundlæggende ro altid at vide – eller i hvert 
fald have en fast tro på, at det hele nok skal gå, for det har  man 
lovet mig selv - og man ved, at man kan stole på mig selv. Den ro 
og den tro på fremtiden - både den der venter i morgen og den, der 
ligger langt ude i fremtiden, har I lagt grunden til ved at have 



	 2	

afsluttet en uddannelse eller enkelte fag her ved VUC Syd. Ved at 
have vist jer selv, at I er til at stole på, værd at tro på.   

Men bortset fra det med selvtilliden, hvad skal det så gøre godt for 
at gå i skole, at uddanne sig? Politikerne har et svar – ofte noget 
med kroner og øre. At holde hjulene i gang og betale noget af alt 
det tilbage, som samfundet har investeret i os. Jeres familie og 
venner mener sikkert, at det er godt at have noget at falde tilbage 
på. At det giver en vis sikkerhed at have taget en uddannelse. Og 
de har ret. Men skulle der ikke også gerne være en dybere mening 
med det? 

Forhåbentlig ser I ikke tilbage på jeres tid ved VUC Syd på samme 
måde, som CV Jørgensen, der her I weekenden spillede på Kløften 
Festival, ser tilbage på sin skoletid, når han synger:  

”Kundskabens træ gik ud 

på skolen hvor jeg gik 

uden at lære andet 

end at svabre gulvet efter gymnastik” 

 

Jeg håber, at I føler jer lidt klogere og lidt dygtigere nu, end da I 
første gang trådte ind ad døren til VUC Syd. At uddannelsen ikke 
ligefrem har dræbt gnisten i jer, fået kundskabens træ til at visne. 
For netop det at vokse som menneske at få lyst til at lære og vide 
mere, skulle gerne være en vigtig del af det at gå i skole. At udvide 
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sin horisont, at blive bedre til at forstå sig selv, andre mennesker, 
kulturen, historien, naturen – kort sagt: den verden man lever i. 
Måske har I undervejs haft det, som Halfdan Rasmussen (ham med 
alle fjollerimene og abc'en) så fint beskriver det i sin sang ”At lære 
er at ville”. Her skriver han:  
  
”At lære er at famle 
i mørket, blind og stum, 
at sprænge eller samle 
sit eget verdensrum, 
at vække det, der sover, 
og gøre tanken fri, 
at se en himmel over 
hver drøm, man lever i.” 
 
Måske har I også af og til følt, at I har famlet i blinde, når jeres lærer 
har været så fræk at sætte jer til at læse et tudsegammelt digt, at 
regne et eller andet kropumuligt ud i matematik eller at forklare 
budismen. Det har måske ikke altid føltes som om, I har forstået 
eller lært noget som helst. Men ofte er det netop, når vi møder 
allermest modgang, når det hele er allersværest, og når vi og slet 
ikke synes, at vi har fast grund under fødderne, at vi lærer mest. 
Nogle gange falder tiøren efter ti minutter, hvor vi har knoklet med 
et digt, et matematikstykke eller en case i samfundsfag. Nogle 
gange falder tiøren efter ti år, når man står i køen i supermarkedet 
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og pludselig forstår, hvad meningen med digtet var. Andre gange, 
nok de fleste, opdager man slet ikke, at man har lært noget. Så snart 
vi ved eller kan noget nyt, tager vi det for givet. Vi kan slet ikke 
forestille os, hvordan det var ikke at kunne gå, ikke at kunne cykle, 
ikke at vide alt det, vi nu ved. Men ens nærmeste kan se det, og vi 
lærere kan se det på jer. Vi kan se, at I ikke er de samme, når I går 
ud af døres til VUC – eller fortsætter på hf, som da I startede. I ved 
mere, I kan mere, og I opfatter og taler måske om verden på en lidt 
anden måde. Man tager det ofte som en selvfølge, at man ved de 
ting, som man nu engang ved, og at man kan de ting, som man nu 
engang kan. Men det er ikke en selvfølge, og det har ikke altid 
været sådan. I har ikke altid været sådan. Sådan som I er i dag. 
Prøv, når I får et øjeblik for jer selv, at se tilbage på den person, I 
var, da I trådte ind ad døren til VUC og sammenlign med den 
person, I nu er. Hvad er forandret? Hvad vidste og kunne I, da I 
startede? Hvad ved og kan I nu? For nogle vil det være tydeligt, for 
andre mindre åbenlyst.  
 
For os lærere har det været en dejlig oplevelse at følge jeres 
udvikling. Det er altid et privilegium, og Kim Larsen skildrer den 
oplevelse meget godt i ”De smukke unge mennesker”. Her synger 
han: 
 
”De kom flyvende med storken 
til dette gudsforladte sted 
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fra alle fire verdenshjørner 
hvis vi tar det hele med” 
 
Og det forsøger vi jo at gøre her ved VUC Syd. At tage det hele og 
jer alle med. Ja, I kommer fra alle fire verdenshjørner. Måske ikke 
når man kigger på landkortet. Men når man kigger på, hvilke 
baggrunde I kommer fra, og når man kigger på, hvordan I er som 
mennesker. 
 
”og nu er de blevet voksne 
ligner ikke mer sig selv 
stemmerne er forandret - men 
vi kender dem alligevel” 
 
De fleste af jer var voksne, da I startede – og er det stadig. Men 
forandrede er I forhåbentlig. Ikke at I ikke var gode nok, da I 
startede. Men at lære er som nævnt at ændre sig. Det kan ikke 
undgås, at man bliver et andet menneske, når man får ny viden, 
nye evner, nye indtryk – kort sagt: Når man får udvidet sin 
horisont. I har hver især haft en unik kerne, og vi kan sagtens 
genkende jer fra dengang, I startede, men I er ikke længere de 
samme. 
 
”Åh de smukke unge mennesker 
pludselig er de stukket af 



	 6	

som legesyge sommerfugle 
den allerførste sommerdag 
hva det er de vil med livet 
det ka kun de selv forstå” 
 
Ja, jeg og jeres andre lærere har måske nogle gange haft svært ved 
at se, hvad I ville med livet, når I ikke er kommet til tiden, har lavet 
jeres opgaver eller svaret på vores altid drønspændende spørgsmål. 
Men som Kim Larsen også synger, så tænker vi også altid midt i 
vores momentane irritation: 
 
”åh de smukke unge mennesker 
gid de længe leve må” 
 
Og ikke bare længe, men også lykkeligt, som de siger eventyrene. 
Eller meningsfuldt, for livet er jo ikke altid bare stormende lykke og 
succes på succes. Det skal det heller ikke være. Det ville blive 
kedeligt i længden, tror jeg. Men meningsfuldt. Det skal det være. 
Og hvornår er livet så meningsfuldt? Det tror jeg, at det er, når man 
er noget for andre mennesker, og når man gør noget for andre 
mennesker. Når man gør verden Når man gør verden en lille smule 
bedre.  
 
At I sidder her i dag betyder, at  er lykkedes med noget. Ordet ”at 
lykkes” kommer af ordet ”lykke” og betyder bl.a. at gennemføre. 
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Men livet ikke bare en række opgaver, som skal løses. En række 
mål som skal nås. En række materielle goder, som man skal have 
fingrene i. Livet handler ikke om, hvem der har det største 
fladskærms-tv eller den nyeste iPhone. Livet er større end det. Livet 
er en række spørgsmål, som stilles til os, og lykken afhænger af, om 
vi forstår spørgsmålene og bruger livet på at besvare dem. En 
eksamen er åbenlyst en udfordring, men den er også et spørgsmål: 
Vil jeg lade min lykke afhænge af, hvordan jeg klarer en enkelt 
eksamen - eller af hvilket snit jeg får, om jeg kan komme ind på min 
drømmeuddannelse?  

Drømmeuddannelsen er netop kun en drøm, en forestilling om, at 
lige netop dén vil føre til drømmejobbet, som så igen vil gøre én 
lykkelig. Men lykken handler ikke om Fortuna,  men om humør, 
skrev en klog mand engang. Det handler altså ikke om, hvilken 
skæbne man får - hvilke ting, der sker for én i livet. Det handler om 
hvordan vi reagerer på og opfatter de ting, der sker for os. Livet er 
ikke, hvordan  vi har det, men hvordan vi ta'r det.  

Måske kommer I ikke ind på drømmeuddannelsen, men så 
kommer I formentlig ind på en anden. Og det kan selvfølgelig ikke 
være hip som hap, hvilken uddannelse, man starter på. Men det er 
heller ikke altafgørende for, om man får et godt liv. I KAN faktisk 
slet ikke blive optaget på den rigtige uddannelse. Men I kan være 
kloge, nysgerrige og arbejdsomme og GØRE den uddannelse, I 
bliver optaget på, til den rigtige. Selvfølgelig kan man havne et helt 
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forkert sted og være nødt til at vælge om. Men når det så er sagt, så 
tror jeg, at det er de færreste, som med det samme føler sig hjemme 
på en ny uddannelse. Men efterhånden som man lærer mere og 
mere om et bestemt fag, bliver det også mere og mere spændende. 
Det var i hvert fald min egen oplevelse efter i to år at have gået 
rundt på min uddannelse og følt mig dummere end alle de andre 
og samtidig have haft svært ved at se meningen med det hele. Men 
jeg blev på studiet, og langsomt fik jeg mere styr på det hele og 
begyndte at kunne se en mening med galskaben. Jeg blev 
simpelthen fanget af mit fag. Det var litteraturvidenskab, men 
kunne lige så godt have været en af alle de andre uddannelser, som 
jeg havde overvejet. Pointen er, at en uddannelse ikke 
nødvendigvis er spændende fra dag ét af. Men fordyber man sig i 
den og giver det noget tid, så er der en god chance for, at det 
BLIVER til drømmeuddannelsen. Det samme gælder 
drømmejobbet, drømme-det-ene og drømme-det-andet.  

Lykken er ikke noget man finder, men noget man opfinder, noget 
man vælger. Lykken handler ikke om at lykkes, om at få succes og 
få alt, hvad man ønsker sig. Lykken er en indstilling til den 
virkelighed og det liv, man nu engang mere eller mindre tilfældigt 
er havnet i. Lykken ligger i at have et meningsfuld liv, og den 
mening er det hvert enkelt menneskes egen opgave at få øje på. 
Som CV Jørgensen synger: 'Det tog lysår før jeg så livets storhed i 
det små og at himlen er begravet i vores hjerner”. I mit tilfælde er 
himlen eller meningen med livet at lære den smule fra mig, som jeg 
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ved og kan. For min far, som var elinstallatør, var det at sikre, at 
alverdens elinstallationer var sikre, så ingen kom til skade. For min 
mor, som var sygeplejerske, var det at sørge for, at de demente 
ældre fik en værdig alderdom. Og for begge mine forældre var det 
at give mig og min søster en tryg barndom. For nogle af jer vil 
meningen med livet måske blive at skabe tryghed for børnene i den 
børnehave, hvor I kommer til at arbejde som pædagoger. At knæle 
ned, vaske et blødende barneknæ, sætte  plaster på og give jer tid til 
at trøste. For nogle af jer vil meningen måske ligge i at opfinde en 
ny vaccine, sikre verdensfreden – eller i at hjælpe et andet 
menneske som socialrådgiver. For andre vil det være nok at kysse 
kæresten godnat og hviske ”jeg elsker dig” i øret på ham – selvom 
han har været en idiot hele dagen og både glemt mors dag, overset 
at I er blevet klippet og STADIG ikke har fået klippet græsset.  

Meningen med livet behøver ikke at være noget stort og fornemt, 
og lykken gemmer sig ofte i de små ting. C.V. Jørgensen – for lige at 
lade ham få det næsten sidste ord siger, eller synger også:  

”Livet er lykken 
Meditation er mit fag 
Jeg nyder livet i skyggen, baby 
Selv på en dag som i dag” 
 
Når C.V. Jørgensen taler om meditation, så mener han egentlig 
bare, tror jeg, at give slip på ambitionerne, hverdagens rotteræs og 
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være tilstede i nuet. Og det er hvad I nu skal give jer selv lov til det 
næste stykke tid – så godt det nu lader sig gøre. Mange af jer skal 
passe arbejde, børn osv. Men giv jer selv lov til at holde lidt fri, til at 
nyde livet. Til at stoppe op, kigge jer opmærksomt omkring og få 
øje på lykken, som altid allerede er tilstede lige i nærheden, hvis 
man kigger opmærksomt efter: I støvets dansen i en solstråle, som 
falder ind gennem ruden, en morgen, hvor I ikke skal noget 
bestemt og bare har dagen for jer. Eller lykken i smagen af den 
første tår morgenkaffe, lykken i lyden af de små trippende fødder, 
som er vågnet lidt før jer. Lykken i den friske, klare morgenluft, når 
man træder ud ad døren, før verden for alvor er begyndt at larme. 
Det er ikke tilfældigt, at jeg forbinder lykken med morgenen. For 
morgenen er en ny begyndelse hver dag. Alting begynder forfra på 
den samme måde som altid og dog altid en smule anderledes. 
Sådan er det også med jeres liv i dag. I afslutter et kapitel og tager 
hul på et nyt. En ny morgen i jeres liv tager så småt sin begyndelse. 
Nyd morgenluften og resten af jeres liv. Tak for nu, held og lykke 
med det hele. Vi vil savne jer, og mindes jer med glæde. 
Forhåbentlig kigger I forbi i ny og næ og siger hej! 


