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DIREKTØRENSklumme
Et anderledes år
Så gik et forår og en sommer i Danmark, hvor mange af os blev 
hjemme og ændrede planer på grund af corona-virussen. På TV SYD 
var det en omvæltning af dagligdagen, som både påvirkede vores 
udsendelser og arbejdspladsen. Den største ærgrelse var, at mange 
af de planer, vi havde for at fejre 100-året for Danmarks Genfor-
ening, blev skrinlagt. De 100 film om Genforeningen, som ClubSyd så 
 generøst havde støttet med 750.000 kroner, blev dog sendt i tv og 
på nettet, og vi har haft rigtig god respons på dem og mange tusinde 
visninger. Men vores talkshows, Genforeningen Live, som vi skulle tur-
nere med landsdelen rundt, blev aflyst efter to shows. Interessen for 
pladserne var ellers stor, og det publikum, der nåede at se et show, 
var tilfredse. Heldigvis vender vi tilbage med Genforeningen Live i 
foråret 2021 – hvis vi kan.

Vores egen programredaktion stod klar til at starte optagelserne 
til en serie om de sårbare unge medarbejdere i Glad Zoo. Vi udskød 
starten flere gange, men til sidst kunne det lade sig gøre. Det kommer 
der fjernsyn ud af til november. 

På redaktionen er vi blevet gode til at arbejde hjemmefra. Vi har lært 
meget om, hvordan virtuelle møder og mere fokuseret arbejds tid 
faktisk fremmer både arbejdsglæde og kvalitet. Men den sociale di-
mension i arbejdslivet forsvinder jo helt, når folk arbejder fra hver sin 
hjemmeadresse. Savnet af kolleger, den faglige sparring, en snak ved 
kaffeautomaten og den daglige gåtur rundt om TV SYDs runde hus 
er heldigvis vendt tilbage. Og selv om coronaen stadig lurer, er vi ved 
at vænne os til at holde afstand, at spritte af og at finde mundbindet 
frem.

Og det er hver dag med til at motivere os, at vi kan se, at jeres ønske 
om at få indhold fra TV SYD er stort også – og måske især – når coro-
naen spreder mørke skygger over landet og landsdelen.

I år har støtteforeningens bestyrelse valgt at give et tilskud på 700.000 kr. til produktionen af 
TV SYDs søndagsserie ”De grønneste fingre”, som havde premiere i begyndelsen af september. 
Da bestyrelsen kort før årsskiftet 2020 blev præsenteret for idéen, lød kommentarerne ”Det er 
lige i vores målgruppe”, og ”Det er en kanon idé”.

Vi ønsker dig god fornøjelse med serien, som du altså selv har en andel i via dit kontingent til 
støtteforeningen ClubSyd. Du kan læse mere om ”De grønneste fingre” på næste side.

I år går en del af dit ClubSyd-kontingent til den  
nye søndagsserie ”De grønneste fingre” på TV SYD.
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Sidste år gik en del af ClubSyd-medlemskontingentet 
til produktion af 100 film i anledning af 100-året for 
Genforeningen, og en film blev vist hver aften 
 i 22-nyhederne hele dette forår.  På tv er de 100 film  
vist til i alt 3,5 millioner seere, og online er der millioner  
af visninger. Så Genforeningen 1920 er virkelig blevet  
synliggjort, og vi takker for din støtte til at  
gøre det muligt.

Vært Dorte Callesen flankeret af de to  
dommere, Karin Bøgh Andersen og Gert Jensen
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Betina Bendix
Direktør



Hver søndag aften i denne tid viser  TV SYD  serien ”De grønneste fingre”, 
hvor blomsterglade syd- og sønderjyder dyster om at være den bedste 
til at skabe vilde, personlige og fascinerende blomsterdekorationer. 
 Deltagernes værker bedømmes af to dommere, som løbende sender 
 deltagerne ud af konkurrencen, så der til sidst kun er  én vinder.

E
n af dem, som desværre ikke er med 
i konkurrencen mere, er 41-årige 
Malene Augustenborg fra Sønder-
borg. Hun måtte udgå i andet afsnit, 
hvor deltagerne skulle lave en bære-
dygtig blomsterdekoration.

Den skulle bygges op omkring en kurv, hvor 
deltagerne havde vidt forskellige tilgange 
til udformningen. Da Malene Augustenborg 
begyndte at bygge sin dekoration, havde hun 
besluttet sig for, hvilke materialer hun ville 
bruge. Men hun havde ikke en plan for, hvordan 
de skulle sættes sammen.  

– Men jeg var nødt til at komme i gang med 
dekorationen, fordi jeg var under tidspres. Dér 
skulle jeg have været mere struktureret, siger 
hun. 

Hendes kreation kunne ikke overbevise dom-
merne om, at hun skulle fortsætte i konkurren-
cen. Det skuffede Malene Augustenborg. Hun 

forventede, at hun ville gå endnu længere. 

– Jeg blev ked af det. Jeg troede ikke, at jeg 
ville ryge ud som den første, siger hun. 

Men deltagelsen har sendt Malene 
 Augustenborg i en ny retning. Som mange an-
dre danskere mistede hun sit arbejde på grund 
af corona-nedlukningen. Efter at have delta-
get i ”De grønneste fingre” har hun besluttet, 
at hun vil uddanne sig til blomsterdekoratør. 
Hun skal derfor finde sig en elevplads, hvor hun 
skal være i to år.

– Det er utrolig svært at finde sådan en 
 elevplads, men jeg har et forspring, fordi jeg 
allerede er butiksuddannet, siger hun. 

Imens kæmper resten af deltagerne for at over-
bevise dommerne om, at de har de grønneste 
fingre. I tredje afsnit skal de prøve kræfter med 
den teknisk svære brudebuket med et person-
ligt strejf. Vinderen kommer et skridt tættere 
på finalen i ”De grønneste fingre”. 
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DOMMEREN
Gert Jensen er chefgartner i oplevelsesparken Universe på Als og en af de 
to dommere i ”De grønneste fingre”. Det var ham, som fandt på at lave et 
program om blomsterdekorationer. – Jeg fik ideen til programmet, fordi jeg 
oplevede en kæmpe efterspørgsel på at lave buketter og dekorationer. Man 
kan med få ting fra haven lave noget, som er flot og ikke koster noget. Det 
skal holdes enkelt, og det er et niveau, hvor alle kan være med, siger han. 

Se GRATIS  
ClubSyd-arrangementer 

med Gert Jensen  
på side 12/13.

Malene tabte, 
men vandt 
alligevel

Bag om serien ”De grønneste fingre”: 
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UALMINDELIG GLAD  
I Lintrup ligger den lille, hyggelige zoologiske have, Glad Zoo. 
På overfladen ligner den en helt almindelig provins-zoo 
– men de unge mennesker, som arbejder her, er ikke helt 
som alle andre. De kæmper alle med fysiske eller psykiske 
 udfordringer såsom hjerneskader eller kromosomændringer, 
der er skyld i, at de ikke kan tage en almindelig uddannelse 
eller passe et almindeligt job. Men i Glad Zoo er der både 
plads til og brug for dem. 

I seks programmer følger vi livet og hverdagen for de unge 
elever i Glad Zoo på deres vej mod et næsten normalt 
voksenliv. 

Se med hver søndag fra 25. oktober, kl. 19.30 på TV SYD.

MARTINS MISSION  
Martin Toft fra Sønderborg er en vaskeægte ildsjæl. Den 
51-årige sønderjyde har viet sit liv til at udrydde sult i verden, 
og han er sikker på, at chiafrø er løsningen. De urgamle frø 
kan vokse overalt, og de er fulde af næring. 

I tv-serien følger vi Martin, når han forsøger at overbevise 
NGO’er, forskere og politikere om chiafrøet som løsningen på 
verdens sultproblemer.

Følg Martin på hans mission lørdage i oktober, kl. 19.30 
på TV SYD.

SCHACKENBORG  
Hun er opvokset i Holsted, har været hele 
Danmarks popstjerne og drevet en herregård i 
Vestjylland. Navnet er Trine Jepsen. 

I august 2019 fik Trine endnu en  udfordring: 
Hun blev direktør på Schackenborg Slot i 
Møgeltønder, og gennem et år har TV SYD 
fulgt hende i det nye job. Opgaverne spænder 
vidt, lige fra at finde håndværkere til restau-
rering af staldbygningen til indvielse af årets 
juleudstilling sammen med H.K.H. Prinsesse 
Marie. I serien møder vi også slottes oldfrue, 
Christina Hansen, der har ansvaret for den 
daglige drift af Schackenborg.

Se med lørdage i november og  december, 
kl. 19.30 på TV SYD.

KURT VENDER TILBAGE  
Fik du ikke set de første afsnit med Kurt 
Leth? Så kan du heldigvis se dem alle på 
TV SYD PLAY – lige når det passer dig.

TV SYD PLAY er en gratis streaming-app, som 
du kan downloade til din smartphone eller 
tablet fra App Store/Google Play. Så kan du se 
tv, lige når det passer dig. 

GG HORSENS – sæson 2  
Comedyserien om de unge gamere i  Horsens 
fortsætter -  denne gang med Miri-Ann  
 Beuschel i hovedrollen; hun er filmaktuel  
i ”Vor mand i Amerika”.

Serien har premiere 26. december på TV 
SYD PLAY og på YouTube.

ET SUNDERE SYDDANMARK – DU BESTEMMER  
Som borger i Region Syddanmark kan du igen i år være med 
til at bestemme, hvilke sygdomme der skal forskes mere i på 
regionens sygehuse.

I alt to millioner kroner skal fordeles blandt de tre  projekter 
med flest stemmer. Læs mere om de fem  indstillede 
forskningsprojekter på tvsyd.dk, hvor du  også kan deltage i 
sms-afstemningen. 

Finalevinderen afsløres direkte på TV SYD  
tirsdag 3. november.

Se de nye serier på tv, computer, tablet eller smartphone.  
Du kan også streame dem alle på appen, TV SYD PLAY.Efteråret

GG 
HORSENS

GG 
HORSENS

GG 
HORSENS

GG 
HORSENS

PÅ TV SYD

Kurt vender tilbage
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Mere end 7.000 er tilmeldt

VIL DU OGSÅ  
HAVE CHANCEN?
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra ClubSyd, så du 
altid får de nyeste tilbud og bliver inviteret til 
særlige  arrangementer som tv-optagelser og 
 eksklusive rundvisninger. 
Du skal ikke frygte at blive ”spammet”, for nyhedsbrevet 
udkommer kun ca. to gange om måneden, og du kan til 
enhver tid afmelde dig igen.

Tilmeld dig her: clubsyd.dk/nyhedsbrev

Det siger  
læserne:
”Altid en positiv oplevelse”

”Alsidigt læsestof”

”Inspirerende læsning”

”At få nyheder inde fra klubben, 
så man ikke selv skal holde sig 
ajour på hjemmesiden”

”Overblikket over  
nyheder, arrangementer og 
oplevelser”

Vidste du, at firmaer og 
 foreninger også kan få en 
 rundvisning på TV SYD? 

Ring på tlf. 76 30 31 32 og få oplyst 
pris og ledige datoer på hverdags
aftener fra kl. 18.45.

– Vi står nu i nyhedsstudiet, som I kender fra tv. Hils 
på aftenens studievært, Anders Køpke Christensen, 
og spørg ham endelig om alt muligt, 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 repræsentant fra ClubSyd fortæller også om 
støtteforeningen. Derpå går turen rundt på tv-stationen: 
Først et besøg hos studieværten i nyhedsstudiet og 
 kontrolrummet, og så videre til redaktionslokalet. 

Kom bag om  

NYHEDERNE på TV SYD

Nyd efteråret med en miniferie  
hos Small Danish Hotels
Vælg mellem 67 hyggelige kroer og skønne 
hoteller over hele Danmark. 

Tilbuddet indeholder: 
• 2 x 2-retters menu 
• 2 x overnatning 
• 2 x morgenmad

    Pris fra kr.  

999,- 
Se mere og book:  
smalldanishhotels.dk/tilbud/

Er du medlem af ClubSyd? Så kan du og din bofælle 
 helt gratis deltage i en rundvisning på TV SYD i Kolding.

Planlagte  
ClubSyd-rundvisninger:

Se de aktuelle datoer på  
clubsyd.dk, hvor du også kan  
tilmelde dig.

KONKURRENCER

Når du er tilmeldt nyhedsbrevet, får du hver måned 
 tilbud  om at deltage i lodtrækningen om flotte præmier. 

I det kommende år udlodder ClubSyd  

PRÆMIER FOR  
40.000 kr. 

HVER MÅNED
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MEDLEMSFORDELE 

TAG UD OG GEM! TAG UD OG GEM! 

TIRPITZ, BLÅVAND

HISTORIECENTER DYBBØL

SPAR 30 KR. PÅ ENTRÉ  
Oplev arkitektur og udstilling gemt under sandet. 
Gælder til 31/12 2020 på dagsprisen for maks.   
2 voksne. Alle under 18 år har gratis adgang.  
Se betingelser på clubsyd.dk.

SPAR 20% PÅ ENTRÉ  
Genoplev de blodige slag ved Dybbøl Banke  
i 1864. Gælder til 31/12 2020 på dagsprisen  
for maks. 2 voksne.  
Se betingelser på clubsyd.dk.

115,-

104,-

60,-

EKSKLUSIV RUNDVISNING PÅ SCHACKENBORG FREDAG 4/12

BAG OM TV-SERIEN
I forlængelse af serien ”Schackenborg” (på tv lørdage i nov/dec) kan du komme med på en eksklusiv  
rundvisning med guide i slottes smukke sale. Desuden medvirker seriens hovedpersoner, direktør Trine Jepsen  
og oldfrue Christina Hansen, som fortæller anekdoter fra tv-optagelserne. 
Billetsalg åbner 5/10 kl. 09.00 via clubsyd.dk.

TRAPHOLT, KOLDING

SPAR 20 KR. PÅ ENTRÉ 
Arkitektur, moderne kunst og design. Gælder til 
31/12 2020 på dagsprisen for maks. 2 voksne.  
Alle under 18 år har gratis adgang.  
Se betingelser på clubsyd.dk.

MUSEET RIBES VIKINGER

DANMARKS ÆLDSTE BY
Oplev Ribe i vikingetid og middelalder. Spar 15 kr.  
på entré. Gælder til 31/12 2020 på dagsprisen for 
maks. 2 voksne. Alle under 18 år har gratis adgang. 
Se betingelser på clubsyd.dk.

JELS VIKINGESPIL 2021

SPAR 15% PÅ BILLET   
Årets forestilling hedder ”Krakes Kæmper”.  
Premiere 2/7 2021.  
Læs mere og køb billet via clubsyd.dk.

 

119,-

120,-

PALSGAARD SOMMERSPIL 2021

SPAR 50 KR. PÅ BILLET 
Årets forestilling hedder ”Troldmanden fra Oz”. 
 Premiere 29/7 2021. Rabat gælder for maks. 2 voksne. 
Læs mere og køb billet via clubsyd.dk.

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 2020.

DRIK KAFFE MED KURT MANDAG 26/10

I GODT SELSKAB
Kom til et muntert foredrag med journalisten Kurt Leth, hvor han fortæller om stort og småt fra de mange år som 
tv-reporter. Om de skæve typer, originalerne, fantasterne og skæbnerne. En aften fyldt med grin, varme og alvor.  
Og selvfølgelig en kop kaffe i selskab med Kurt.  
Billetsalg åbner 5/10 kl. 09.00 via clubsyd.dk.

90,-

70,-

200,-

voksen fra
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FORMANDEN 
HAR ORDET
Tak fordi du er medlem af ClubSyd  
- støtteforening for TV SYD.
I bestyrelsen består en stor del af vores arbejde i at 
gøre det attraktivt at være medlem af ClubSyd. Vi 
prøver at lave aktiviteter, der har interesse for vores 
medlemmer, og vi har noget for både den yngre og 
den ældre gruppe.

Vores medlemstal er desværre gået ned de  senere 
år, og det kan der jo være mange grunde til. 

 Mediebilledet ændrer sig, og det at støtte regio-
nal-tv er ikke noget, man tænker over i hverda-
gen. I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på 
medlemstallet; medlemmerne er jo grundstenen i 
ClubSyd. Hvis vi ikke havde jer, var der ingen støtte-
forening. Flere andre regionale stationer har prøvet 
at lave en støtteforening, men det er svært. 

Vores støtteforening har været med fra starten og 
er en del af TV SYDs dna. Jeg er ikke i tvivl om, at 
hvis TV SYD ikke havde haft den folkelige opbak-
ning i opstarten, havde det set meget anderledes 
ud. Den folkelige opbakning er vigtig for TV SYD. 

Baglandet er også godt repræsenteret; det er 
medlemmerne, der vælger bestyrelsen i støttefor-
eningen, og der er medlemmer af støtteforeningen, 
som er valgt til at sidde i repræsentantskabet for 
TV SYDs Fond. Da man oprettede TV SYD, var det 
vigtigt, at baglandet havde en rolle; det kan man 
stadig se i strukturen for TV SYD.

Vi har i det forløbne regnskabsår støttet TV SYD 
med 1.500.000 kr. Det har gjort, at TV SYD har kun-
net yde noget ekstra til seerne og vores medlemmer. 

Vi har arrangeret rundvisninger, det har været et 
stort tilløbsstykke, og vi fortsætter med disse. Der 
kommer tilbud i e-mailnyhedsbrevene, som er en 
rigtig god måde at informere jer medlemmer om, 
hvad der er aktuelt. Ud over nyhedsbrevene har vi 
vores Facebookside og en fin hjemmeside, som jeg 
vil opfordre jer til at bruge.  Vi fortsætter med at lave 
flere mindre konkurrencer til vores medlemmer, og 
hovedpræmien vil også i år være en bil. 

Bestyrelsen vil også i fremtiden arbejde hårdt for 
at øge medlemstallet og lave tilbud, som har vores 
medlemmers interesse. 

Endnu engang tak for, at du er medlem af ClubSyd 
– støtteforening for TV SYD.

Anders Sørensen 
Formand

Bemærk: Som du kunne læse på side 3, bidrager 
dit kontingent til den nye søndagsserie ”De grøn-
neste fingre”. Derfor får du her på siden to gratis 
medlemstilbud.

BLOMSTERWORKSHOP TORSDAG 22/10

GRATIS
Som tak for medlemmernes bidrag til programmet ”De grønneste fingre” inviterer chefgartner Gert Jensen til 
en blomsterworkshop i Universe, hvor optagelserne fandt sted. Gert indkøber blomster til dekorationer, ligesom 
 deltagerne kan hente materiale fra parkens bede. KUN 40 pladser. Maks. 1 deltager pr. medlemskab.  
Tilmelding åbner 5/10 kl. 09.00 via clubsyd.dk.

FOREDRAG TORSDAG 5/11

GRATIS
Aftenforedrag med chefgartner Gert Jensen som tak for medlemmernes bidrag til programmet ”De grønneste 
fingre”. Hør ham fortælle om barndommens interesse for blomster, tiden som slotsgartner for dronning Ingrid og 
opgaverne på Universe. Tilmelding åbner 5/10 kl. 09.00 via clubsyd.dk.
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Når Thomas Hjelm møder ind på TV SYD, er 
nyhedsdagen godt i gang. De første historier 
er valgt af redaktøren, og derpå skal studie-
værten lave en introduktion i et såkaldt oplæg, 
til hvert indslag. Men selv om reporter og foto-
graf har været ude at filme og lave interviews, 
 ønsker studieværten ofte en visualisering af 
ind slagets problemstilling, når han ”lægger 
op” til indslaget. 

Her kommer Thomas ind i billedet. Han er 
Motion Graphic Designer på TV SYD og laver 
den bevægelige grafik, som vises på den brede 
skærm bag studieværten.

I dag skal han for studievært Anders Køpke 
Christensen illustrere, hvordan et skib ”klap-
per” havbunden i Kolding Fjord. Med hæn-
derne i luften forklarer Anders, hvad han 

kunne tænke sig. Det giver åbenbart mening 
for Thomas, og hurtigt går han i gang med sin 
pen på den digitale tegneplade. Et par timer 
senere sejler en nytegnet båd af sted på hans 
skærm.

– Jeg laver typisk to-tre grafikker fra bunden 
hver dag – ud fra en snak med dagens studie-
vært, forklarer Thomas.  

– I de 31 år jeg har været på TV SYD, har jeg 
nok tilsammen lavet 11.000 grafikker, og det er 
meget sjældent, at de kan genbruges. 

– Jeg tegner selv alle de illustrationer, som vises  
på skærmen. Det er nemmere end at bruge tid 
på at søge dem frem på nettet, siger Thomas, 
der er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 
Kolding, i dag Designskolen Kolding. 

I foråret dukkede en ny studievært op 
i TV SYDs nyhedsudsendelse. Det var 
Mark Bundgaard, som siden har været en 
del af det faste værtsteam på stationen.

Mark har været ansat som journalist på TV 
SYD siden 2016, så han er godt kendt med 
arbejdet i marken og har dækket såvel store 
royale begivenheder som lokalpolitiske emner 
i hele Syd- og Sønderjylland. 

Om værtsopgaven siger Mark:
– For mig er det utroligt stort at præsentere 
dagens nyheder for syd- og sønderjyderne. 
Vores område byder hver dag på et hav af ny-
heder, og arbejdet med at få dem ud til seerne, 
er en fantastisk udfordring. Samtidig har vi en 
meget engageret seerskare, som forventer at 
blive opdateret på dagens vigtigste nyheder. 
Den opgave er jeg glad for at løfte sammen 
med mine kollegaer.

Mark er uddannet fra DMJX, Danmarks  Medie- 
og Journalisthøjskole, og har tidligere været 
ansat på TV2 Østjylland. Han er født og opvok-
set i Aarhus, men bor nu i det sydjyske. Fritid-
en bliver brugt på løb, madlavning,  venner og 
familie – og så har Mark en forkærlighed for 
gamle biler og alt fra Italien.

Brugen af grafik under nyhedsudsendelserne 
har ændret sig over årene.

– Tidligere var min grafik bygget ind i indslaget, 
men i dag er grafikken en del af studieværtens 
oplæg og vises på skærmen bagved, forklarer 
Thomas. 

Det er vigtigt, at grafikken bliver styret korrekt 
af produceren, så den passer med studie-
værtens oplæg.

– Anders har meget lange oplæg og derfor 
også lange grafikker; det er en hel roman, siger 
Thomas med et smil, inden han fortsætter sit 
tegnearbejde til 19.30-nyhederne på TV SYD.

Velkommen til 
Mark Bundgaard

Thomas tryller bag  
studieværtens ryg

Nyhederne på TV SYD ville næppe være 
helt så seværdige, hvis det ikke var for 
Thomas Hjelm og hans grafiske kolleger. 
Akkurat som producere og fotografer 
 indgår de i  afviklingen af aftenens nyheds-
program – du ser dem bare aldrig på tv.

Studievært Anders Køpke Christensen gestikulerer med 
hænderne og tegner i luften. For andre ligner det ”Gæt 
og grimasser”, men for kollegaen Thomas Hjelm giver de 
flyvske informationer mening. Thomas er nemlig grafisk 
designer og tryller Anders’ ord om til grafik på den store 
skærm bag værten i nyhedsstudiet.
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ELEVEN  
Sofie Dupont er journalist-
praktikant på TV SYD. Som 
en del af  praktikopholdet 
har hun fået  stemme-

træning.

Det vigtigste er holdningen 
– Jeg har lært, at det ikke er nok 

at puste luft fra lungerne ud, mens du former 
dine læber for at lave bestemte lyde, der så 
bliver til ord og sætninger, forklarer Sofie. 

– Stemmen består af mange elementer, 
som jeg sammen med Louise har pillet fra 

 hinanden. Hvis jeg skal have nok luft til at 
lave en god speak, skal eksempelvis udåndin-
gen være aktiv, ikke indåndingen. Og knæene 
skal aldrig være overstrakte, men let bøjede. 

– Det vigtigste, Louise har lært mig, er min 
holdning, pointerer Sofie. 

– For som hun siger: Holdning afspejler vejr-
trækning, og vejrtrækning afspejler stemmen. 
Og det er faktisk noget, jeg har taget med 
mig. Jeg forsøger så vidt muligt ”at kigge lige 
ud af øjnene” for så ved jeg, at min nakke er 
rank, og dermed lyder min stemme klarere.

Når du ser nyheder på TV SYD, er det ikke alene billederne, som fortæller 
historien. Også journalistens stemme, i fagsprog kaldet speak, er med 
til at give indhold. De fleste journalister har fået trænet stemmen af en 
 professionel talelærer. 

TV  SKAL  OGSÅ  
LYDE  GODT

1. Søren Vesterby
2. Anders Køpke Christensen
3. Eva Jakobsen
4. Dorte Callesen5
5. Mark Bundgaard

Med jævne mellem-
rum besøger Louise 
Thrane TV SYD. Hun er 
talelærer og underviser 

stationens nyansatte 
journalister i at gøre deres 

stemme mere klangfuld og 

levende. Det tilfører indslaget på tv en ekstra 
dimension ud over billederne. 

Den gode stemme bor i maven 
– Stemmen afspejler vejrtrækningen, og den 
afspejles af holdningen. Så det handler for 
det første om, hvordan man står, hvordan 

man trækker vejret, og hvordan man får lyden 
ud af munden, forklarer Louise.

– Det er mest hensigtsmæssigt at stå op, for 
man skal bruge de store muskler i maven for 
at få energi og klang i stemmen. Man skal 
tale på sin luft fra maven og ikke alene på 
stemmen.

Personlighed i stemmen 
Tidligere skulle speaken lyde på en bestemt, 
neutral og professionel måde.

– Men i dag må man gerne fra indslag til ind-
slag kunne høre, at der er en ny person, som 
taler. Det kan jeg godt lide, siger Louise, inden 
hun fortsætter arbejdet med Sofies stemme.

LÆS HELE ARTIKLEN  PÅ CLUBSYD.DK

UNDER VISEREN 

GÆT EN  GÆT EN  
STUDIEVÆRTSTUDIEVÆRT

??

Kun for sjov

Hvor godt kender du TV SYDs studieværter?  

Vi har forklædt dem som babyer, så de nærmest  

er uigenkendelige. Kan du gætte, hvem der er hvem?

Du finder det rigtige svar her nede :) 
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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-arrange-menter. 
· ClubSyd-tilbud formidles via hjemmeside, 

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

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.

Media Park 1 
6000 Kolding

www.clubsyd.dk 
clubsyd@tvsyd.dk

Tlf. 76 30 31 31

– Jeg havde lige været på min daglige tur nede i 
skoven, beretter Benny Nydam. 

– Da jeg kom hjem, holdt der en TV SYD-bil oppe 
ved huset. Så stod de der med kamera og en 
buket. Jeg var helt paf.

Overrækkelsen af vinderbilen i årets Club-
Syd-konkurrence blev optaget og vist i nyhe-
derne på TV SYD samme aften. Det var tydeligt, 
at Benny var meget overrasket og rørt. Med hans 
egne ord: 

– Jeg er målløs. 

Det strømmede da også ind med positive kom-
mentarer, da indslaget blev lagt på Facebook. 
Alle syntes, at Benny var den rette vinder. 

– Jeg sov slet ikke om natten, og jeg tænker sta-
dig på det, når jeg sætter mig ud i bilen. Jeg er så 
glad for bilen, og den kører virkelig dejligt.

Bil til hobbybrug
Benny har haft stor gavn af bilen, når han skal 
dyrke sine to hobbyer: 
– Jeg fotograferer meget og er lystfisker. Før 
kørte min kammerat for mig, men nu kan jeg 
selv køre – og gøre gengæld. Det betyder rigtig  
meget.

En daglig glæde
Benny gik på pension for 10 år siden, så han har 
god tid til at få glæde af bilen.
– Jeg tager en lille tur næsten hver dag. Det er 
så dejligt at sidde i bilen, og den kører bedre og 
bedre, jo mere jeg kører i den, siger en stadig 
tilfreds bilvinder og afslutter med ordene:

– Det kan godt betale sig at være medlem af 
ClubSyd.

Der er gået knapt et år, siden Benny Nydam blev  overrasket 
med en spritny bil foran hjemmet i Fredericia. Vi har besøgt 
ham for at høre, hvordan det siden er gået.

– Det er  
PRAGTFULDT  
at have bil

Husker du Benny, der vandt ClubSyd-bilen sidste år?
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LÆS HELE ARTIKLEN  
PÅ CLUBSYD.DK

MEDLEMSSERVICE

TILMELD  
BETALINGSSERVICE  
OG VIND!
Deltag i lodtrækningen om  
et gavekort til hotel- og kro-
ophold i hele Danmark, værdi 
3.000 kr. Vinderen udtrækkes 
blandt alle medlemmer til-
meldt betalingsservice senest 
31. oktober 2020. 

Læs mere på clubsyd.dk

Vinderen udtrækkes i november 2020 og kontaktes direkte.  
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

VÆRDI 
3.000,-

Hvis du nu vandt, hvem skulle  

du så have med på kroophold?
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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 på minimum 150 kr. frem til 30. september 2021 er betalt. Så husk at betale inden 
fristens udløb  den 31. oktober 2020. Vinderen udtrækkes i november og kontaktes direkte. 
TV SYD/ClubSyd bruger foto og video af vinderen på tv, web og sociale medier.  Bilen kan ikke ombyttes til kontan-
ter. Firmamedlemskaber indgår ikke i lodtrækningen.  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, der 
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 18. Du deltager i  lodtrækningen 
om bilen, når din betaling er registreret –  senest 
31. oktober 2020.
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Betal dit medlemskontingent senest 31. oktober,  

så er du med i  lodtrækningen om en fabriksny  

Renault Clio V TCe 100 ZEN. 

Læs mere om modellen på www.autohusetvestergaard.dk

EN NY BIL
VINDVærdi: 160.000,-


