Hvem gør noget for at gøre
Sønderborg-området og Region Syd attraktiv
I Sønderjylland ved vi godt, at regionen er meget mere og andet end kaffebord,
mojn, grænsehandel og historiske påmindelser om traumatiske nederlag til den
store nabo mod syd. Men i resten af Danmark kniber det med en realistisk og
moderne opfattelse af Sønderjylland og Sønderborg-området! Alt for mange
danskere forbinder ikke Sønderjylland med stærke industriklynger, dynamisk
erhvervsliv, attraktive kulturelle tilbud, gode uddannelsesmuligheder og alle de
andre goder, som regionen reelt byder på.
Det er et problem, for regionens vækstmuligheder hænger uløseligt sammen med at kunne
tiltrække og fastholde attraktiv arbejdskraft, virksomheder, uddannelser, turisme og et rigt kulturliv.
I Sønderjylland står vi derfor over for en kæmpe udfordring, hvis vi vil sikre vækstbetingelserne og
ændre områdets slidte image. Det er ikke en udfordring, som sønderjyderne står alene med – de
fleste landsdele og mange større byer forsøger i disse år at markedsføre sig. Tænk bare på Horsens,
der for få år siden alene var synonymt med et statsfængsel, men i dag er et kulturcentrum med en
positiv befolkningstilvækst. Men hvad gør vi her i Sønderjylland og i Sønderborg? Hvordan skal vi
nå ud med budskabet om vores attraktive del af Danmark? Og hvem påtager sig opgaven?
Den 6. april vil SSR give en del af svaret, da vi har inviteret en række af regionens visionære
foreninger og personer til et spændende arrangement. Foredragsholdere vil fortælle os om nogle
af de konkrete og gode initiativer, der allerede er sat i gang for at gøre den sydlige del af Danmark
mere attraktiv, og som kan være med til at brande området og for alvor sætte det på landkortet.
For dem der har lyst, slutter vi aftenen af i lidt mere uformel stil med en koncert af sangeren og
sangskriveren Benny Holst.
Vel mødt!
Sønderborg Salgs- og Reklameforening

Praktiske oplysninger
Kultur Syd v/Torben Lindvang
Formanden og medstifter af Kultur Syd Torben Lindvang er 42 år og indehaver
af Auto Lindvang A/S. Kultur Syd er en alment velgørende eller på anden måde
almennyttig forening, der arbejder for at udbrede kendskabet til og forståelsen
for kunst, musik og anden form for kultur i Syd- og Sønderjylland. Visionen er, at
foreningen gennem dens aktiviteter kan medvirke til at placere Syd- og
Sønderjylland på Danmarkskortet som et kreativt og kulturelt vækstcenter, der
kan tiltrække og fastholde borgere til gavn for regionens fremtidige udvikling.

SUSAM v/Preben Terp-Nielsen
Preben Terp-Nielsen er koncernchef i den store familieejede koncern
Abena, der har hovedsæde i Aabenraa.
Abena er sammen med virksomheder som bl.a. Danfoss, Sydbank og
Linak medlem af SUSAM, Sønderjysk Udviklingssamarbejde A/S.
SUSAM er en sammenslutning af større sønderjyske virksomheder,
der blev etableret i 2004. Foreningens vision er at profilere og gøre
Sønderjylland kendt og respekteret for eliten på alle niveauer inden
for erhverv, uddannelse, kultur og idræt. Preben Terp-Nielsen vil
fortælle SSR’s medlemmer om ideer og visioner bag SUSAM og om,
hvad foreningen kan tilbyde og betyde for såvel Sønderborgområdets virksomheder som for hele Region Syd.

Sønderborg Kommune v/Jan Prokopek
Borgmester Jan Prokopek er Sønderborg storkommunes første
borgmester, som via sammenlægningsudvalg m.v. er startet i 2006.
Udgangspunktet for Jan Prokopeks oplæg er, at det er vigtigt at brande og
markedsføre Sønderborg-område for at sikre væksten. Dette skal ske ud
fra en positiv og god dialog mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner
og offentlige institutioner, og planlægges over et længerevarende forløb.

Hvor:
Sønderborghus kultur- og medborgerhus,
Løngangen 1, Sønderborg
Hvornår:
Torsdag den 6. april, kl. 17.00 – 19.45/22.00
Tilmelding:
Du kan tilmelde dig SSR-arrangementet via
www.reklamegal.dk – tilmeldingsfrist 3. april.

Sønderborg Hus
Jes Johansen, Sønderborghus. Bliver Sønderborghus hele
Sønderborg-områdets omdrejningspunkt for kulturoplevelser?
Sønderborghus har udviklet sig til at være et meget aktivt kulturhus og en stærk spiller på den kulturelle oplevelsesbane –
hvad byder fremtiden på?

Benny Holst
Med 36 år på bagen som turnerende sanger, sangskriver og guitarist har
Benny Holst nu samlet sine favoritmusikere og udgivet albummet:
”Himlen må vente”, det første album siden 1981. Med dybe rødder i
dansk sangtradition leverer Benny Holst den gode historie og må regnes
med, når kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles. Med sig på
turneen har han Jacob Rathje på guitar og Martin Andersen på elektrisk
violin. (www.bennyholst.dk)

NYT !

Din tilmelding til arrangementet er først
gyldig, når SSR har modtaget din betaling
på foreningens konto i Broager Sparekasse
reg. nr. 9797 - konto nr. 0000405248.
Husk at angive dit navn samt antallet af
personer, der deltager. Du skal altså både
tilmelde dig via www.reklamegal.dk samt
indbetale beløbet til SSR. Når vi har modtaget din betaling, vil vi per e-mail
bekræfte din tilmelding.
Pris:
Del I: kr. 150,- (1 øl/vand, foredrag, samt
spisning incl. 1 øl/vand)
Del I+II: kr. 200,- (1 øl/vand, foredrag, spisning
incl. 1 øl/vand samt koncert med Benny Holst)

INVITATION

Program

Kl. 17.00

Velkomst incl. en øl/vand

Kl. 17.05

Kultur Syd v/Torben Lindvang
Kultur Syd er med til at sætte Sønderjylland på landkortet som et kreativt vækstcenter.
Hvad er tankerne og visionen bag Kultur Syd og hvad vil foreningen byde på i fremtiden?

Kl. 17.25

SUSAM – Sammen er vi stærke v/Preben Terp Nielsen
Hvad gør SUSAM for at gøre Sønderjylland attraktiv, og hvad kan foreningen tilbyde
Sønderborg-områdets virksomheder?

Kl. 17.50

Ny Sønderborg kommune v/formand for sammenlægningsudvalget Jan Prokopek Jensen
Sønderborg-området skal brandes og markedsføres for at sikre væksten. Hør den kommende borgmesters bud på hvorfor og hvordan!

Kl. 18.15

Sønderborghus – Jes Johansen
Kulturhus i vækst. Hvad betyder Sønderborghus for det kulturelle liv i Sønderborgområdet og hvilken rolle skal kulturhuset spille i fremtiden?

Kl. 18.30

Spisning i cafeen på Sønderborghus

Del II (valgfrit)
Kl. 19.45-ca. 22.00

Koncert med Benny Holst i teatersalen på Sønderborghus
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