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Deltag i 4 spændende aftenarrangementer i dit lokalsamfund i
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2016. Billetterne sælges efter "Først til mølle-princippet.."

browser

Jejsing Borgerforening og SædUbjerg Lokalråd
er gået sammen om en foredragsrække i 2016.
4. februar kl. 19.30: Siegfried Matlok og Henrik BeckerChristensen: "Grænselandet før,
nu og i fremtiden". (Jejsing  arrangementet udgør samtidig dette års afstemningsfest)
15. marts kl. 19.30: Naturfotograf, Carl Christiansen "Marsken og Vadehavet" (Sæd)
19. april kl. 19.30: Køkkenchef på Schackenborg Slotskro, Henning Kohl
"Smagsoplevelser fra Marsken  Ærlig mad med smag" (Sæd)
3. maj kl. 19.30: Jens Rosendal og Mikkel Skov Borring, "Fortællinger og syngmed
sange" (Jejsing)
Målet er at samle lokalbefolkningen i de to sogne til gensidig inspiration, glæde og
udvikling.
Temaerne tager udgangspunkt i vores sanser "En rejse i sansernes land", så vi har både
noget for ørerne, synet og smagsløgene.
Der er 100 billetter til hver af de 4 aftener. Det første arrangement afholdes i Jejsing
Forsamlingshus. De næste to i "Sæds nye Forsamlingshus" på Grænsevej 8. Det sidst
arrangement i maj bliver igen i Jejsing Forsamlingshus.
Prisen for alle 4 aftener er 350 kr inkl. kaffe og kage.
Prisen for et enkeltarrangement er 100 kr.
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Billetter kan købes fra den 2. januar hos Uwe & Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd og
hos Heidi Jensen, Jejsing KLIP, Kærvej 51, Jejsing.
Der er reserveret 50 billetter til hver af de to sogne. Der bliver helt sikker rift om billetterne,
så "først til mølle..."
Bliver alle billetterne mod forbventning ikke solgt i lokalområdet kan andre interesserede
købe dem.
Billetter kan forhåndsreserveres ved at skrive til:
Bent Christensen: bc1@bbsyd.dk

Diskussion og oplæg om:
"Grænselandet før, nu og i fremtiden".
med generalkonsul i Flensborg, Henrik BeckerChristensen og tidligere
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chefredaktør, Siegfried Matlok
Torsdag den 4. februar i Jejsing Forsamlingshus fra kl. 19.30  21.30
En aften hvor vi skal opleve spændende fortællinger om livet i grænselandet, men samtidig
høre forskellige bud på fremtidens liv ved grænsen.
Vi åbner op for en debataften, hvor du kan komme med dine bud og få mod og medspil fra
andre lokale.
Siegfried Matlok er født i Sydslesvig i en dansktysk grænselandsfamilie. I sin opvækst
havde han de nationale modsætninger tæt inde på livet, fordi dele af Matlokfamilien efter
1945 indtog et dansk standpunkt.
Siegfried Matlok har i 40 år været chefredaktør på Der Nordschleswiger, det tyske
mindretals dagblad. Han er født 5. juni (Grundlovsdag!) 1945 i Flensborg, hans mor var
født i Nordslesvig før 1920, han gik i dansk skole – og så blev han det tyske mindretals
store stemme i Danmark. Fra 1. juli 2013 er han seniorskribent.
Henrik BeckerChristensen har siden 1998 været dansk generalkonsul i Flensborg. I
perioden 197698 var Henrik BeckerChristensen ansat ved Institut for
Grænseregionsforskning i Aabenraa, og fra 199298 var han instituttets direktør.
Henrik BeckerChristensen er især kendt for sin indsats om grænselandets problemer og
historie, idet hans forskning rummer den hidtil mest indgående undersøgelse af det tyske
mindretals forhold fra Genforeningen i 1920. Hans bidrag betegnes som en pionérindsats,
da det er lykkedes Henrik BeckerChristensen at udtrykke noget væsentligt nyt om
mindretalsproblemerne omkring den dansktyske grænse.
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Naturfotograf, Carl Christiansen, viser sin nyeste naturfilm om Marsken og
Vadehavet tirsdag den 15. marts i Sæds nye Forsamlingshus kl. 19.30.
En havørn, der får store flokke af gæs til at lette, sæler i vandkanten og storslåede
landskabsmotiver fra bl.a. Nationalpark Vadehavet. Det har tidligere Tønder-købmand Carl
C. Christiansen indfanget og samlet i sin 15. naturfilm
”Langs vadehav og marsk” har været godt halvandet år undervejs. Utallige timer, især
helt tidligt på dagen, har CC jagtet motiver, og hele molevitten er klippet sammen til knap
en times film med smukke og unikke motiver.
Et smugkig afslører, at titlen i allerhøjeste grad dækker indholdet. Store fugleflokke,
stemningsmættede naturscenarier udgør sammen med nærbilleder af sjældne fugle og
hverdagsscener fra marsken en visuel oplevelse af de store.
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Smagsløgene bliver stimuleret denne aften i april, når vi får besøg af Henning
Kohl, køkkenchef på Schackenborgs Slotskro.
"Smagsoplevelser fra Marsken  Ærlig mad med smag"
På Schackenborgs hjemmeside står:
"Vi byder på kvalitet, håndværk, kreativitet og omhu. Vi ønsker, at De som gæst med
forventning kan se frem til en frokost, en familiefest, et gastronomisk konferenceophold, en
gourmetmiddag eller måske ”bare” et stykke kage på terrassen alt fremstillet efter
princippet:
 enkelhed
 egensmag
 omhyggelighed.
Henning Kohl kommer forbi Sæd nye Forsamlingshus tirsdag den 19. april kl. 19.30, hvor
vi både skal høre og smage af Marskens herligheder.
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Jens Rosendal er aktuel med nye sange, men mon vi ikke også skal høre nogle af de
gamle den 3. maj i Jejsing Forsamlingshus.
”Du kom med alt det der var dig..” får vi helt sikkert sunget til denne aften med digteren og
sangskriveren fra Ballum.
"Vadehavet er mere levende end alle andre bølgende have...", indleder han et af sine
digte.
Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring
Den 83årige digter og forfatter Jens Rosendal er den nulevende forfatter, der har flest
sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere højskolelærer på
Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag
forelskelsessangen ”Du kom med alt det der var dig”, der er en af de mest kendte og
sungne fællessange i Danmark. ’Marskens Digter’ fra det sønderjyske er bosat ved
Vadehavet, hvor netop mange af hans tekster henter inspiration. Jens Rosendal har
gennem sit liv modtaget både ’Den folkelige sangs pris’ og ’Sprogforeningens pris’, og i
2014 modtog han kulturprisen ’Den gyldne Grundtvig’ for sine poetiske bidrag til
højskoletraditionens sange.
Rasmus Skov Borring er 34 år, pianist og komponist og har udgivet flere albums med
instrumental piano. Han er vokset op i efterskoleverdenen og er optaget af at formidle den
danske sangskat til nye generationer. Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal
og Borring fundet et fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle
generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med et udvalg af
sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en
række af hans nye tekster med musik komponeret af Rasmus Skov Borring.
Ud over at have optrådt mange steder sammen i Danmark, har Rosendal og Borring
optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var inviteret til at
præsentere deres sange.
Sangforedraget tager sit udgangspunkt i sangene fra CD’en ’Livets mærke’.
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Læs mere på www.rasmusskovborring.dk
Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring kan du høre den 3. maj kl. 19.30 i Jejsing
Forsamlingshus.

Kulturelt Forum har støttet initiativet med 15.000 kr.
I arbejdsgruppen, der har sammensat programmet for vinteren 2016, sidder:
Hans Guldager, Jejsing mail
Anna Kirstine Friederichsen, Jejsing mail
Bent Christensen, Sæd-Ubjerg mail
Lars Thomsen, Sæd-Ubjerg mail
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