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DIREKTØRENSklumme
Indhold til alle
På TV SYD er vi dedikerede til at levere indhold til 
alle dem, der betaler for at se os – det vil sige alle 
syd- og sønderjyder.
 I de senere år er der sket det, at medieforbruget er blevet polaris-
eret. Det vil sige, at der er meget lidt medieindhold, som samler alle.  
Den tid, hvor familierne  samledes om tv-apparatet kl. 19.30 og så  
TV SYD, er forbi. Nu er mediebrugerne på alle mulige apparater og 
platforme og finder det indhold, de synes, er relevant for dem.

Så relevans er en nødvendighed, når vi beslutter, hvad vi vil produ-
cere – både når det handler om nyheder og programmer. Det skal 
 interessere folk, og selvfølgelig helst så mange som muligt.

Derfor forsøger vi frem til udgangen af 2019 at producere mere 
mangfoldigt. Vi har siden årsskiftet sendt programmer 19.30 i week-
enden i stedet for nyheder. Med “Tæv din teenager”, “Mændenes 
 Maddyst” og “Kolonihaven” har vi forsøgt at komme tæt på mennesker 
og problemstillinger på en anden måde end med nyheder. 

Vi ved godt, at mange af vores ældre seere savner nyhederne kl. 19.30 
i weekenden. Det forstår vi godt. Vi elsker at lave nyheder. Men vi kan 
også se, at vi får andre aldersgrupper til at se med, når vi laver andet 
end nyheder. Og det synes vi, at vi skal – de betaler jo også licens.

Her i efteråret har vi lanceret to nye serier – nemlig “Det er vores sang” 
og “Vores Sygehus”. De viser – på hver deres måde – en landsdel, 
som vi kan være stolte af, og hvor der er rart at bo. Det er i vores optik 
moderne public service.
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Din opbakning til TV SYD er vigtig. Først og frem-mest fordi dit økonomiske bidrag er med til at gøre TV SYDs programmer bedre. Dernæst er det et vigtigt signal til omverdenen, at 18.000 hus-stande giver et frivilligt bidrag til deres regionale tv-station.

Kort før sommerferien vedtog Folketinget et nyt medieforlig, som gælder for de næste fem år. Forliget var imødeset med spænding, da mange forslag til de regionale tv-stationers fremtid var på bordet under forhandlingerne. Det endte som bekendt med en uændret økonomi, en under-stregning af tv-regionernes selvstændighed og fortsat sendetid via TV2s kanal.
Det betyder, at du også fremadrettet kan få  regionalt indhold produceret af journalister og 

fotografer, der kører landsdelen tyndt for at lave de allerbedste historier til dit tv og dine online kanaler. 

Vidste du i øvrigt, at TV SYD for nylig har oprettet to lokalredaktioner i henholdsvis Horsens-om-rådet og i det sønderjyske? I forvejen er der en lokalredaktion i vest med base i  Esbjerg. Læs mere på side 16.
Husk også, at TV SYD+ fra kl. seks om morgenen til midnat sender nyheder, “Sådanmark” og an-dre regionale programmer.

Vi glæder os til at give dig de bedste nyheder og fortællinger fra landsdelen.

Vi sætter stor pris på din opbakning til TV SYD og håber, at du vil fortsætte dit medlemskab af støtteforeningen ClubSyd.

Tak for din støtte!
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Betina Bendix
Direktør



- Og så giver det et lille knæk, når det deler sig. Og 
det var et knæk på den gode måde. 

Sådan lyder det fra overtandlæge Janne Ingerslev 
i første afsnit af TV SYDs nye serie ”Vores Syge-
hus”, da hun deler Julias kæbe. Seerne kan følge 
operationen på tæt hold – og endda høre knækket 
fra kæben.

I serien ”Vores Sygehus” følger man personalet på 
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted. Man 
oplever deres hverdag, og hvad de gør for at give 
patienterne en god oplevelse i mødet med sund-
hedsvæsnet. Med et kamera på sidelinjen oplever 
seerne blandt andet operationer, fødsler og daglig-
dagen på akutmodtagelsen.

Som patient er der mange overvejelser, når et 
kamerahold skal følge processen. På trods af 
nervøsitet valgte Julia at lade kameraholdet følge 
arbejdet. Hun ville gerne bidrage til at give et ind-
blik i dagligdagen på sygehuset.

- Mange har været overrasket over, at jeg skulle 
have lavet en kæbeoperation. Folk ser det som en 
meget stor operation, som det selvfølgelig også er. 
Men jeg ville gerne være med til at vise, at det er en 
ret almindelig operation, forklarer Julia.

Den unge kvinde fik rykket sin overkæbe, under-
kæbe og hagespids.

- Jeg har haft mange tanker om, hvorvidt jeg gerne 
ville se mig selv på operationsbordet, men nu er 
det kommet på afstand, så jeg har besluttet at se 
det, siger Julia.

SMERTEFRI HVERDAG
Det er fem måneder siden, at Julia fik opereret sin 
kæbe. Hun føler, at hun fik god vejledning, støtte 
og information omkring forløbet. Allerede kort efter 
operationen var hun smertefri.

- Den første uge var hård, men derefter har det 
været helt fint, fortæller Julia.

Hun er meget tilfreds med resultatet, 
dog oplever hun en mindre bivirkning.

- Jeg mangler lidt følelse i underlæben, men 
det er helt naturligt, forklarer hun.

Selv om Julia følte sig klar til at komme tilbage 
på arbejde efter 14 dage, måtte hun, efter lægens 
anvisninger, blive hjemme i fire uger, før hun kunne 
komme tilbage.

- Jeg havde et par kollegaer, der slet ikke kunne 
kende mig, da jeg kom tilbage på arbejde, siger 
den forandrede kvinde.

Så du første afsnit af TV SYDs nye serie ”Vores Sygehus”? Her var  
seerne med på operationsstuen, da 24-årige Julia fik en  kæbeoperation. 
Forud for indgrebet har hun haft mange overvejelser om at få 
 operationen vist på tv.

Julia blev  
for rullende kamera

LIGE NU PÅ TV SYD SØNDAG AFTEN:

Sådan ser Julia ud i dag
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FAKTA OM ”VORES SYGEHUS”
”Vores Sygehus” er en ny serie på TV SYD i 18 afsnit. Her følger man en 
række medarbejdere på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted.  
Sydvestjysk Sygehus har cirka 2.700 medarbejdere og omkring  
39.000 indlæggelser om året.

Serien havde premiere 2. september, og du kan se et nyt afsnit hver 
søndag kl. 19.30. Fik du ikke set de første afsnit, kan du se dem her 
www.tvsyd.dk/voressygehus
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En bil, en guitar og nysgerrighed for hvad lands-
delen kan byde på. Det er opskriften på TV SYDs 
nye lørdagsserie ”Det er vores sang”. Komiker 
Ane Høgsberg og sanger Thomas Buttenschøn 
er værter på programmet. De har begge boet i 
Syd- og Sønderjylland og holder begge af lands-
delen, men under optagelserne har de oplevet 
området fra et helt andet perspektiv.

- Jeg ser det mere udefra nu, så det er virkelig 
sjovt at møde de lokale og se, hvad landsdel-
en kan byde på set med deres øjne, siger Ane 
Høgsberg.

Hun flyttede fra Tønder, da hun var 20 år, og har 
nu boet i København i 10 år. Selvom hun trives i 
København, tager hun gerne hjem til barndoms-
byen for at få ro.

- Syd- og Sønderjylland er hele min barndom. 
Der er en anden ro hernede. Naturen har også en 
helt speciel betydning for mig, siger hun.

Thomas Buttenschøn oplever også sit jyske 
islæt, når han bevæger sig i de københavnske 
gader. Han har i en årrække boet i Broager.

- Folk kommer hen til mig og taler sønderjysk, 
og jeg svarer dem på sønderjysk. Det giver en 
sammenholdsfølelse, forklarer han.

Han kører meget rundt i Syd- og Sønderjylland, 
når han er på turné, men denne gang var det en 
ny måde at opleve landsdelen på.

Skøre og vilde oplevelser
- Det var anderledes at køre rundt i Syd- og 
Sønderjylland med programmet, fordi vi skulle 
prøve nogle skøre og vilde ting, siger Thomas 
Buttenschøn.

Begge værter husker specielt at køre speedway 
i Vojens, at samle østers i Vadehavet og tarot-
kortlæsning i Horsens.

- Jeg oplevede en masse, jeg slet ikke kendte til 
i forvejen, fortæller Ane Høgsberg.

Ud over helt nye oplevelser mødte Ane Høgsberg 
og Thomas Buttenschøn også mange lokale i 
byerne, de besøgte.

- Det var overraskende at opleve, hvor stolte og 
glade folk var for deres område. Man får tit et 
billede af, at folk vil væk og ind til Aarhus, Aal-
borg, Odense eller København, men det var slet 
ikke det, vi oplevede, da vi var her, siger Thomas 
Buttenschøn.

Opfordring til seerne
Både Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg 
fortæller, at de har fået nogle nye og sjove ople-
velser ud af at være med til at lave ”Det er vores 
sang”. Nu er det andres tur. 

- Jeg håber, at TV SYDs seere får lyst til at tage 
ud i Syd- og Sønderjylland og selv prøve nogle 
af tingene, når de ser programmet, siger Ane 
Høgsberg.

PÅ JAGT  

EFTER  

VORES SANG Følger du med i den nye  lørdagsserie ”Det er vores sang” på TV SYD? 
Vi har talt med de to værter Ane Høgsberg og Thomas Buttenschøn om 
deres tilknytning til Syd- og Sønderjylland, og hvordan det har været at 
udforske landsdelen med et kamera over skulderen.

Fakta om serien ”Det er vores sang”
· TV SYDs nye lørdagsserie i 17 afsnit.  

· Værterne Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg  
besøger forskellige byer i Syd- og Sønderjylland  
og udforsker, hvad landsdelen har at byde på.

· I hvert afsnit ser vi værterne arbejde på en sang  
om det, de oplever i byen. Det bliver samlet til én  
sang til allersidst i serien. 

· ”Det er vores sang” havde premiere 1. september,  
og du kan følge med lørdage kl. 19.30 på TV SYD  
eller på www.tvsyd.dk/voressang, hvor du  
også kan se tidligere afsnit.



Støtteforeningen:
Der venter en svær  
fremtid – men vi er klar!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ClubSyd lægger kursen om: Færre 
medlemmer i bestyrelsen – flere 
lokale tilbud til  medlemmerne.

Formanden for TV SYDs støtteforening, Club-
Syd, hedder Anders Sørensen. Han ved godt, 
at foreningen skal forberede sig på en fremtid, 
hvor det bliver sværere at holde det nuværende 
medlemstal. Derfor tilpasser foreningen sig.

Bestyrelsen er blevet mindre
- På generalforsamlingen i april vedtog man at 
reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, 
fortæller Anders Sørensen. 

- Vi var før 15 personer, og nu er vi nede på 9 
plus et medlem udpeget af Sydslesvigsk For-
ening. Det gør det nemmere at navigere – uden 
at vi mister den geografiske bredde, som er en af 
grundpillerne i støtteforeningen.  

Medlemsfordele for alle aldre
Allerede sidste år valgte ClubSyd at koncentrere 
medlemsfordelene til tilbud i TV SYDs sende-
område. 

- Men ud over det regionale islæt er det også vig-
tigt for os, at vi har tilbud til flere aldersgrupper – 
også de yngre med børn, siger Anders Sørensen. 

Derfor kan man i dette medlemsblad finde tilbud 
på både rundvisninger og familieoplevelser.

Første kontingentstigning i fem år
Generalforsamlingen vedtog også en kontingent-
stigning, så et medlemskab nu koster 150 kr. for 
et år. Det er fem år siden, kontingentet sidst blev 
hævet. 

- Når vi har vedtaget en kontingentstigning, er 
det fordi, det er blevet dyrere at drive foreningen. 
Vi har fået nyt regnskabsprogram, vi har fået ny 
hjemmeside, og sådan noget som porto er blevet 
vældigt dyrt. Endelig vil vi gerne have et råderum, 
når TV SYD ansøger om støtte. Medlemskab er jo 
grundstenen i støtteforeningen, påpeger Anders 
Sørensen. 

- Hvis vi ikke havde medlemmer, var der ingen 
støtteforening. Det er ikke nogen hemmelighed, 
at det er en udfordring at få nye medlemmer, 
især de yngre, og der er et naturligt frafald af 
de ældre. Det har aldrig været nemmere at se 
forskellige kanaler, og så kommer TV SYD måske 
lidt i baggrunden hos de unge, siger Anders 
Sørensen. 

Støtte til TV SYD
- Ifølge støtteforeningens vedtægter skal vi 
”medvirke til, at det økonomiske grundlag for 
Driftsselskabet TV SYD A/S sikres”. Når TV SYD 
beder om støtte, sker det ved ansøgning til 
støtte foreningens bestyrelse.

- I 2017 gav bestyrelsen 500.000 kr. til en pro-
gramserie om e-sport, oplyser Anders Sørensen. 

- Programmerne var målrettet en noget yngre 
generation end den typiske TV SYD-seer, men 
vi vil også gerne støtte aktiviteter, som kan til-
trække nye og yngre seere. Vi må jo ruste os til 
fremtiden, hvor de unge har mange flere valg-
muligheder, når det gælder medievalg. Så er det 
vigtigt, at de husker deres lokale tv-station.

 
 
 
 
 
 
Er du medlem af TV SYDs 
 støtteforening, ClubSyd? Så kan 
du helt gratis komme med på en 
rundvisning på tv-stationen.
- Her ser I nyhedsstudiet, og nu kan I hilse på 
aftenens studievært, Søren Vesterby. Spørg ham 
endelig om lige det, I har lyst til at vide, fortæller 
TV SYDs rundviser, Kirsten Kenne.

Forinden har deltagerne hørt historien om TV 
SYD og set aftenens 19.30-nyheder, mens der 
bliver serveret kaffe og kage. En repræsen tant 
fra ClubSyd fortæller endvidere om støttefore-
ningens arbejde. 

Derpå går turen rundt i huset, først med 
et besøg hos studieværten i  nyhedsstudiet 
og  kontrolrummet, og så videre til 
 redaktionslokalet.

Vælg mellem disse datoer: 
Onsdag 31. oktober 2018, kl. 18.45 
Onsdag 28. november 2018, kl. 18.45 
Mandag 21. januar 2019, kl. 18.45 
Onsdag 13. marts 2019, kl. 18.45

Tilmeld dig via hjemmesiden clubsyd.dk  
eller på telefon 76 30 31 31.

    Hils på  
STUDIEVÆRTEN!

Vidste du, at firmaer og foreninger  
også kan få en rundvisning på TV SYD? 
Tilbydes hverdagsaftener fra kl. 18.45.
Ring på tlf. 76 30 31 32  
og få oplyst pris og ledige datoer.
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MEDLEMSFORDELE 

TAG UD OG GEM! TAG UD OG GEM! 

KONGERNES JELLING 3/2 2019

BESØG PÅ TV 2 I ODENSE - Lørdag 27/10 2018

SLOTSSØBADET KOLDINGHUS

LANZAROTE JANUAR 2019BIG FAT SNAKE 16/11 2018

UNIVERSEGIVSKUD ZOO OKTOBER 2018

GRATIS RUNDVISNING 
I monumentområdet og besøg i oplevelses centret  
3/2 2019 kl. 13.00. Maks. 2 pr. medlems kort. 

Læs mere og bestil på clubsyd.dk

Medlemstur til TV 2 på Kvægtorvet i Odense  
To timers rundvisning med besøg i blandt andet nyhedsstudiet. Få et spændende indblik i TV 2s virksomhed og 
tv-produktion. Inkl. bustransport, lille byrundtur i Odense, sandwich og kaffe. Bestilling åbner 1/10. Læs mere 
og bestil på clubsyd.dk

GRATIS FOR 1 BEDSTEFORÆLDER  
pr. ClubSyd-medlemskort ved besøg med  betalende 
barnebarn i svømmehallen. Gælder 2018 og 2019. 

Se betingelser på clubsyd.dk.

SPAR 20% PÅ ENTRÉ
Gælder for maks. 2 voksne. Gælder i 2018 og 2019.
Se betingelser på clubsyd.dk

Læs mere og bestil på clubsyd.dk

SPAR op til 2200,-
Bravo Tours, Los Hibiscos, 2-vær. Lejlighed med all 
inclusive. Fly 4/1 fra Billund, inkl. 10 kg. håndbagage. 
Også 11/1, 18/1 og 25/1, normalpris 7198,-
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

SPAR 45,- 
Afskedskoncert i Vejle Musikteater med  
“Au Revoir Madame”-turnéen. Pris er inkl. gebyr.

Læs mere og bestil på clubsyd.dk

SPAR 25% PÅ ENTRÉ
Gælder sæson 2018 og 2019  
på dagsprisen for én husstand op til 6 prs. 

Se betingelser på clubsyd.dk

SPAR 25% PÅ ENTRÉ
Gælder 1/10 - 28/10 2018 på endagsbilletten  
for én husstand op til 6 personer.

Se betingelser på clubsyd.dk

NY 
TV-SERIE  
I JANUAR

VADEHAVSCENTRET

SPAR 20% PÅ ENTRÉ
Gælder resten af 2018 og i hele 2019 på dagsprisen 
for maks. 2 voksne og 4 børn under 18 år.

Se betingelser på clubsyd.dk

NY 
TV-SERIE  
I JANUAR

125,-

0,-

Her får du et lille udpluk af medlems-
tilbud. Bruger du blot et par  stykker af 
dem, er dit kontingent tjent hjem! 

Læs alle detaljer på clubsyd.dk, hvor 
der løbende kommer nye tilbud.
Forbehold for udsolgte pladser og ændringer  
efter redaktionens slutning 1/9 2018.

4998,-270,-
4/1 Normalpris 6598.,-Normalpris 315.,-
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MEDLEMSKORT
STØTTEFORENIN

G

Emma Skærmtrold Hansen

Medlemsnr.: 123456

Udløbsdato: 30-09-2019



NYTfra

www.varde-sommerspil.dk

Vandt 25.000 kroner
Kaja Bondesen fra Billum blev den 

heldige vinder af 25.000 kroner  
i ClubSyds forårskonkurrence.

Æresmedlem  
udnævnt
Foreningen har udnævnt 
Ingrid Sand Simonsen 
til æresmedlem som tak 
for hendes store indsats for 
TV SYD gennem årene. Ingrid 
Sand Simonsen var bl.a. som 
kasserer med til at opspare en 
formue på 9 mio. kr., der blev 
 doneret til TV SYDs nye  
mediehus tilbage i 2013.

PEJSESHOW 2018

JULEKONCERT 19/12 2018

SIDSTE NYT FRA LATTERFRONTEN VARDE SOMMERSPIL 2019

JUL PÅ GRAM SLOT

PHANTOM OF THE OPERA

SPAR 100,-
Inkl. carvery-buffet, oste/dessertbord,  
liveband og dans efter showet. Gælder 12/10, 19/10 
og 26/10.  Læs mere og bestil på clubsyd.dk

ANDERS BLICHFELDT 
med kor og orkester samt Alma i Skærbækcentret. 
Inkl. 3-retters menu.  
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

SPAR 115,-  
Inkl. velkomstdrink og intro v. Leif Maibom/Jeanne 
Boel, sommerbuffet, revybillet og program. Gælder 5/6, 
13/6 og 19/6 2019. Læs mere og bestil på clubsyd.dk

SPAR 50,-  
Oplev musicalen “Annie Get Your Gun” fra 27/6 2019. 
Maks. 2 billetter med rabat pr. medlemskort. 
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

RABAT PÅ ENTRÉ 
til julemarkedet på Gram Slot 2018. Maks. 2 voksne 
pr. medlemskort. Køb billet ved indgang.  
Se betingelser på clubsyd.dk

ENDAGSTUR MED BUS
Søndag 25/11 2018 musicaltur til Det Ny Teater i 
nkl. billet kat. A og opsamling fra vest og syd.  
Arr. Papuga A/S. Læs mere og bestil på clubsyd.dk

25/11  
2018

439,-

685,- 220,-

Normalpris 75,-Normalpris 489,-
ekskl. gebyr

Normalpris 800.,- Normalpris 270.,-

60,-

490,-
Normalpris 590,-

Normalpris 1495,-
1395,-
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I det forgangne år har ClubSyd afhold flere gratis arrangementer for 
 medlemmerne. De bliver tilbudt via hjemmesiden og nyhedsbrevet, så husk 
at tilmelde dig på www.clubsyd.dk/nyhedsbrev, hvis du vil have buddet!

Besøg i Kolonihaven

Debatmøder

Besøg i Kolonihaven

Besøg ved storkereden i Smedager 

Besøg ved storkereden i Smedager 

Rundvisning  
i Københavnerplantagen 

Foto: Jørgen Kølle 



TOP SECRET
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Hårdt presset har TV SYDs  
studieværter afsløret, hvad kun de 
færreste ved om dem. 

ANDERS KØPKE CHRISTENSEN  

Jeg kæmper lidt med muldvarpen om, hvem af os der har det  dårligste syn. Mine øjne har voldt mig problemer 

i en halv snes år efterhånden. Jeg har en øjensygdom - mine hornhinder er deforme, og det forstyrrer synet 

temmelig voldsomt. 

Løsningen er hårde linser – briller duer ikke rigtigt til det problem. Og hvis du nu sidder og tænker – ”Jamen, 

han hæ da haj brille å i æ fjernsyn, æ knejt”, så har du ret. Tidligere på året fik jeg en  infektion i hornhinden. 

Det tager et halvt år at behandle den, og jeg må ikke bruge mine linser imens.  Brillerne hjælper mig en smule, 

men jeg kan simpelthen ikke læse det, der står på  teleprompteren. Så hvis jeg kommer til at sige ”Barcelona” i 

stedet for ”Broager”, så har du  forklaringen nu.

Manden piskede ned ad skovstien i fuldt sprint. Det 

samme gjorde jeg efter ham, og da vi nærmede os 

den store hovedsti, råbte jeg ”STOP HAM DER” til 

morgenløberne der. To fyre stoppede op og nærmest 

modtog ham med begge arme, samtidigt med at jeg 

kom bag fra. Så var vi tre mod en. Det var nemt. 

Efter tyve minutter ankom politiet og kørte afsted 

med manden. Vi tre gav hinanden hånden og løb 

 videre på hver vores morgentur. Da klokken blev 

18.30 sagde jeg ”god aften, det er TV AVISEN”.

SØREN VESTERBY  

Da jeg i begyndelsen af nullerne var sommervært 

på TV AVISEN, boede jeg på Falkoner Allé og løb ofte 

en morgentur i Frederiksberg Have. En morgen lød 

der et højt og forfærdeligt skrig, lige da jeg kom ind 

i haven. I den anden ende af haven ligger Zoologisk 

Have, og jeg hørte skriget som et, der kom fra en 

eksotisk fugl derovre og løb bare videre.

Men så flænsede et nyt skrig gennem haven, og jeg 

så en kommunal morgengartner smide sin bladrive 

og begynde at løbe mod et skovstykke i parken. 

Pludselig vidste jeg, hvad det var. Det var et menne-

ske, der skreg vildt hæmningsløst fra angstens dyb. 

Som et dyr. 

Jeg satte farten op og løb mod lyden, overhalede 

gartneren mens jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Jeg 

besluttede at gøre, som min far gjorde i min barn-

dom, når vi lå en flok drenge og sloges på jorden. 

Han råbte: ”HVAD FOREGÅR DER HER”???

Det samme råbte jeg, da jeg kom ind i skovstykket, 

og pludselig sprang en mand op fra skovbunden. 

Under ham, skjult i bunden af de store bregner,  

lå en kvinde og skreg.  

DET VIDSTE DU 
IKKE OM DIN 
STUDIEVÆRT

TV SYD afslører:

HENRIK SKOVGAARD  Min hemmelighed er ikke samfundsomstyrtende. Den er nærmest opbyggende. Jeg er handymand.Til alt held har jeg skødet på et hus fra 1927.  Perfekt! 

For sådan et hus er ikke perfekt og indbyder til utallige små eller store projekter. Og dem går jeg gerne i gang med. Nogle gange med laaaangt tilløb, for de kan være udfordrende. Og så skal der dæleme fintænkes, inden der bliver revet noget ned. Hele processen får tankerne på gled og er alletiders terapi. Stress og jag bliver sendt ud af døren, når jeg skifter journalisten ud med handymanden. 

DORTE CALLESEN  

Jeg valgte for 25 år siden at få min første tatovering. 

Dengang var det mest sømænd og rockertyper, der 

fik tatoveringer, så min var lidt af et oprør. Siden har 

jeg fået en del flere. 

Jeg forsøger som regel at dække dem, når jeg er 

i fjernsynet, men en af dem sidder på mit højre 

håndled – den arm jeg bruger, når jeg interviewer. 

Jeg valgte at få den der, fordi den skulle skjule et 

grimt ar, som jeg fik efter at have fået fjernet et 

modermærke. 

I øvrigt er det godt, at der ikke er lyd på billedet. 

 Poseringen på billedet er udelukkende for foto-

grafens skyld.  Jeg synger nemlig vildt dårligt. 



Som de fleste andre journalister var jeg sikker 
på, at jeg skulle være noget andet. Faktisk var 
jeg så sikker på, at militærvejen var vejen frem, 
at jeg endte som spejder i Dragonregimentet i 
Holstebro. Min styrke var klart at grave huller 
– og ikke at finde vej – så det blev en kort 
karriere. 

Siden har jeg kørt truck i et frysehus, solgt 
computere i Bilka og været cyklende hjemme-
hjælper med speciale i støvsugning, inden jeg 
endelig så lyset og kom ind på journalisthøj-
skolen i Aarhus. 

I dag kunne jeg ikke forestille mig at være 
 noget andet. Jeg elsker at fortælle historier – 

og jeg føler mig dybt privilegeret over, at jeg 
kan få lov til det. Hver dag. 

Hvad karakteriserer især dit område? 
Horsens og Hedensted er områder i vækst. Her 
er gode solide virksomheder med mange år på 
bagen, men der er også mange ”upcomings”, 
og så er det desuden populære steder at flytte 
til, når to bliver til tre eller fire. 

Her er også masser af ildsjæle, der kan alt – 
f.eks. at løbe sig til 915.000 kroner til en ny 
skolegård i Uldum.

Selvom jeg har arbejdet tre år i Flensborg, så 
har jeg faktisk aldrig fået mulighed for at gå løs 
på det sønderjyske kaffebord. De eneste gange, 
jeg har set et, har været på arbejdsopgaver, 
hvor jeg skulle filme, at andre spiste af det. Jeg 
har derfor sat mig for, at jeg snart vil kaste mig 
ud i et større projekt med at afprøve og finde 
det bedste kaffebord i Sønderjylland. 

Hvad karakteriserer især dit område? 
Mit område er meget stort. Jeg dækker hele 
grænselandet fra Sønderborg til Tønder – og 
ikke at forglemme Sydslesvig. Derfor er det 
svært at sige noget generaliserende om 
området. Men jeg kan sagtens sige noget 
generalise rende om de folk, som bor i mit 
område: De er meget åbne og varme menne-
sker – og jeg har sjældent fået tilbudt så mange 
hyggelige kopper kaffe, som i det her job.

Jeg er født i København ud af en familie bosat 
i byen. Boede senere ni år i Aarhus. Og græd 
som pisket, da jeg flyttede til fiskestanken i 
Esbjerg. Det var kærlighed til en kvinde, ikke til 
byen! Men i dag 30 år senere dufter her smukt 
og lifligt af forandring på den gode måde, og 
mine rødder er ikke længere til at hive op. 
Jeg er oprigtigt stolt over at bo her midt i et 
fantastisk smørhul. Tænk sig at være så tæt på 
Vestkystens strande med de buldrende bølger. 
På Vadehavet med Mandø. På den gamle by 
Ribe. Og på den unikke, men unge by Esbjerg. 
Og på idyllen Fanø (hvor jeg blev gift i Nordby 
Kirke), kun en færgetur væk.  

Hvad karakteriserer især dit område?  
Esbjerg, Fanø og Varde: Turisme og offshore/
havvindmøller og masser af venlige mennesker. 

Det gælder om at komme tæt på brugerne. Derfor er TV SYDs  hovedredaktion 
i Kolding suppleret med to nye lokalredaktioner: En i nord med base i Horsens, 
og en i syd med base i Aabenraa. I forvejen var der en lokalredaktion i vest med 
base i Esbjerg. Her kan du møde de to nye reportere – og én, du måske kender. 
Tip dem, hvis du har en god historie til TV SYD.

NYE TV SYD-LOKALREDAKTIONER  
I NORD OG SYD

Tættere på seerne:

Camilla Rytz
Bor i Hedensted.  
Redaktionen ligger i Horsens. 
Dækker Horsens- og 
 Hedenstedområdet. 
Hobby Håndbold – aktiv spiller 
siden barndommen. 

TIP CAMILLA 
cary@tvsyd.dk eller 22 77 35 53.

NORD

SYD VEST

Lise Bæksgaard Christoffersen
Bor i Aabenraa - hvor redaktionen  
også har kontor. 
Dækker Sønderjylland og Sydslesvig. 
Hobby Bordfodbold – har været  
 Bundesmeister i dame double.

TIP LISE 
lich@tvsyd.dk eller 22 32 08 99.

Finn Grahndin
Bor i Esbjerg - hvor redaktionen også 
 har kontor. 
Dækker Fanø, Varde og Esbjerg.  
Hobby: Elsker sin lille have.

TIP FINN 
figr@tvsyd.dk eller 21 69 12 90.
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Dit medlemskab 

· 1 års medlemskab af TV SYDs støtteforening, ClubSyd, koster 150 kr. 

·  Medlemskabet gælder for maks. 2 voksne og 4 børn under 18 år på 

 samme adresse.

· Gyldighedsperioden er oktober-september. Herefter modtager du  

et tilbud om fornyelse af dit medlemskab.

Sådan bruger du medlemskortet

· Det er forskelligt, hvordan vore samarbejdspartnere kontrollerer  

gyldigt  medlemskab af ClubSyd. I nogle tilfælde skal du oplyse dit 

medlems nummer ved køb (online eller telefonisk). I andre skal du  

medbringe dit medlemskort og fremvise det ved indgangen for at  

opnå en rabat. 

· Medbring altid dit medlemskort, når du deltager  

i ClubSyd-arrangementer. 

· ClubSyd-tilbud formidles via hjemmeside, nyhedsbrev 

(husk at tilmelde dig) og eventuelt via spots på TV SYD.

Gik du glip af et tilbud? 

Husk at tilmelde dig ClubSyds nyhedsbrev, så du får gode tilbud,  

nyt fra foreningen og nyt om TV SYDs programmer direkte i din  

mailboks. Tilmeld dig her: www.clubsyd.dk/nyhedsbrev

Kontakt ClubSyd 

Har du spørgsmål til dit medlemskab? Send en mail til  

clubsyd@tvsyd.dk, eller ring på tlf. 76 30 31 31  

hverdage 9-15.

TILMELD BETALINGSSERVICE SENEST 31/10  

OG VIND WEEKENDOPHOLD FOR TO PERSONER  

PÅ HOTEL KOLDINGFJORD

Vi udlodder 2 x weekendophold  blandt alle medlemmer, der 

har tilmeldt sig  betalingsservice senest 31. oktober 2018. 

Læs mere på clubsyd.dk

VIND

MEDLEMSSERVICETV SYD er, hvor du erTVSYD+
Fra seks morgen 
til midnat

TV SYDs app
Nyheder  
direkte på 
telefonen

NYHEDER OG REGIONALE PROGRAMMER
12.30, 17.16, 18.20, 19.30 og 22.27

tvsyd.dk
Online nyheder,  
live-tv og  
streaming

Facebook
facebook.com/tvsyd

Media Park 1 

6000 Kolding

www.clubsyd.dk 

clubsyd@tvsyd.dk

Tlf. 76 30 31 31

Vinderne udtrækkes i november  

2018 og kontaktes direkte. Præmien  

kan ikke ombyttes til kontanter.

VÆRDI 2.690,-Pr. ophold
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Er du endnu  
ikke medlem? 

Som medlem af TV SYDs støtteforening, ClubSyd, er du automatisk med i lodtrækningen,  
når dit kontingent frem til 30. september 2019 er betalt. Så husk at betale inden fristens  
udløb - den 31. oktober 2018. 
Vinderen udtrækkes i november og kontaktes direkte. 
Bilen kan ikke ombyttes til kontanter. Medarbejdere og andre med tilknytning til TV SYD 
kan ikke deltage i lodtrækningen.

Om ClubSyd – støtteforening for TV SYD 
“ClubSyd - Støtteforening for TV SYD” har som formål at udvikle et folkeligt fællesskab omkring tv-mediet. Du kan læse foreningens 
vedtægter på www.clubsyd.dk, og som medlem er du velkommen til at deltage i den årlige generalforsamling, som finder sted i april. 
Tid og sted annonceres på hjemmesiden ca. en måned forud. På www.clubsyd.dk kan du også læse, hvem der repræsenterer dit 
lokalområde i støtteforeningens bestyrelse.

Køb dit medlemskab på www.clubsyd.dk. Prisen 
for din husstand er KUN 150 kr. pr. år. Læs mere 
på side 19. 
Du deltager i lodtrækningen om bilen, når din 
betaling er registreret – senest 31. oktober 2018.

MEDLEMSKORT
STØTTEFORENIN

G

Emma Skærmtrold Hansen

Medlemsnr.: 123456

Udløbsdato: 30-09-2019

Betal dit medlemskontingent senest 31. oktober, så er du med 

i lodtrækningen om en fabriksny Citroën C1 VTI 72 Sportsline  

med automatisk klimaanlæg.

EN SMART BIL
VIND

Læs mere om modellen på www.autocentralen.dk

Værdi: 100.000


