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Kort rapport om forløbet: Grundet Covid-19 situation var det umuligt for os at påbegynde 

optagelser i første halvår som oprindelige planlagt. Da Danmark 

så småt begyndte vi optagelser og fik dem i hus henover 

sommeren. Ligeleds blev der lavet artikler som jf. ansøgningen. I 

midt Oktober blev film og artikler lanceret igennem TVS og vi har 

fået oplys at vi har fået markant høj seretal på indslagene. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Målet var at produceres en indslagsrække på fem afsnit til TVS 

nyhed og aktualitets segment, og indslag efterfølgende blive lagt 

på TVS webportal, hvor den vil være frit tilgængelig for alle 

danskere. Hver indslag vil have en varighed paå omkring 10 

minutter. Udover indslags rækken vil der til hver indslag blive 

lave en dybdegående webdoks. Vi kan glædeligt medele at på 

trods af Covid 19 udfordingerne blev alle mål opfyldt og leveret 

som forskrevet. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Projektet har bidraget til dialog og debat om den betydning den 

sønderjyskegrænse har for vores tilhørsforhold til Europa og hvad 

betydning en åben eller lukket grænse har for de mange danske 

virksomheder der eksportere til Europa, samt de mange 

europæiske pendlere der arbejder internationalt. Indslaget viser 

hvordan den sønderjyske grænse er en port der binder os 

sammen, og er med til at forme vores fælles identitet, kultur og 

det frie arbejdsmarked som så mange i dag er afhængige af i EU. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Projektet er blevet til i samarbejde med TVS der har stået for 

distribution af materialet. 

 



 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 5 indslag af 10 minuter 

Deltagere Landmand Jørn Andersen, Hotel Ejer Mads Friss, 
Jesper Schiman di 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på hvilket tidspunkt? 

4 oktober 19.30 TVS, 6 Oktober 19.30 TVS, 11 
Oktober 19.30 TVS, 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige på internettet? 

Hvis ja, på hvilken adresse? 

https://www.tvsyd.dk/seneste-nyheder. 
https://www.tvsyd.dk/udf 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Angiv aktivitet 5 WEBDOKS ARTIKLER 

Beskrivelse Til hvert indslag findes der en webdoc artikle, der yderligere  
går i d 

 

http://www.tvsyd.dk/seneste-nyheder
http://www.tvsyd.dk/udf


 

 



 

 

 

rektør Padborg transport center, Tonni Schrøder Driftchet Aabenraa havn, Marco Weber, 

13 Oktober 19.30 TVS, 15 Oktober 19.30 TVS. Derudover er programmerne lagt ud på 
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ybden med emnet 



 

 



 

 

 

Tysk/dansk grænsependler, Aabenraa kommune 

TVS 24 timer kanal 


