
MULIGHEDERNES  LAND 
 

I lighed med sidste år arrangerer Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd i et 
samarbejde en foredragsrække til fælles inspiration og glæde for alle. 

Med udgangspunkt i Nationalpark Vadehavet skal der i en række arrangementer under 
overskriften MULIGHEDERNES LAND ses nærmere på alle de spændende tiltag, der sker i 
vores område. Under alle omstændigheder vil der være rig lejlighed til at lade sig inspirere,  
idet vi har fået tilsagn om deltagelse fra en række spændende foredragsholdere. 

 

Tirsdag den 15. november kl. 19.30 i Jejsing Forsamlingshus vil sekretariatsleder Peter 
Saabye Simonsen fortælle om problemstillinger og muligheder i forbindelse med 
Nationalpark Vadehavet, bl.a. om, hvordan man skaber balance mellem på den ene side 
hensyn til naturen og lokalbefolkningen og på den anden side sikrer erhvervsfremme og 
jobskabelse.  

Der er gratis adgang  - og kaffe og kage - til dette arrangement, men der kræves tilmelding. 

	Peter	Saabye	Simonsen 

 

Onsdag den 7. december kl. 19.30 i LADEN i Sæd vil turist- og erhvervsdirektør Carl 
Jørgen Heide fra Ærø vise, hvordan det er muligt at inspirere til optimisme og ny dynamik 
inden for bosætning, erhvervsliv og turisme. Fremtiden for "vores sted" afhænger af den vilje 
og det ambitionsniveau, vi har for stedet. Billetprisen for dette  foredrag - inkl. kaffe og kage 
- er 100 kr. 

	 	Carl	Jørgen	Heide 



Mandag den 9. januar kl. 19. 30 kommer medlem af  Folketinget og formand for 
Grænseforeningen Mette Bock på besøg i LADEN i Sæd. I sit foredrag vil Mette Bock bl.a. 
komme ind på de "mange muligheder, der er for udvikling hen over grænsen, hvis viljen er 
til det, politisk, økonomisk og kulturelt. Både med og uden grænsekontrol!" Billetten koster 
100 kroner, inkl. kaffe og kage. 

 Mette Bock 

 

Tirsdag den 7. marts kl. 19.30 danner Lydersholm Forsamlingshus rammen om endnu et 
spændende arrangement. Her kommer direktør og ejer af Gram Slot, Svend Brodersen, og 
fortæller om iværksættervirksomheden Gram Slot. Billetpris: kr. 100, inkl. kaffe og kage. 

 Svend Brodersen 

 

Foredragsrækken sluttes af med et spændende musikarrangement.  

Fredag den 5. maj kl. 16.30 kommer Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper og fortæller for 
hele familien om Luther. Det foregår i Hostrup Kirke. 

Sigurd fortæller om Luther – Alt om Luther på 60 minutter.  

Billetpris: 100 kr. 

Billetter kan købes hos Uwe & Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (Mobil: 53299640) og hos 
Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing. (M: 28298009). 
Alternativt kan bestilles hos Bent Christensen på email: bc1@bbsyd.dk  

 

Foredragsrækken for sæsonen 2016-17 har følgende arbejdsgruppe: 
 

Hans Guldager, Jejsing   mail: guldager@bbsyd.dk 
Anna Kirstine Friederichsen, Jejsing  mail: hak.friedrichsen@bbsyd.dk  (mobil:61703583) 

Bent Christensen, Sæd-Ubjerg  mail: bc1@bbsyd.dk 
Lars Thomsen, Sæd-Ubjerg  mail: kursus@balle-mail.dk 


