
De danske årsmøder 

Inspirationskatalog med talere, musik 
og anden underholdning



Talere
Det hum. Udvalg

Leif Volck Madsen/formand

Det lille Teater

Alexander v. Oettingen

Niels-Ole Lindgaard

Dansk Kirke i Sydslesvig

Hasse Neldeberg Jørgensen/provst

Viggo Jacobsen/fhv provst

Susanne Bramsen Böll

Cecilie Brask

Henriette Heide-Jørgensen

Merethe Neldeberg Jørgensen

Thomas Hougesen

Torben Jørgensen

Bo Nicolaisen

Niels Henrik Olesen

Maj-Britt Josephsen Knudsen

Finn Egeris Pedersen

Alena Strelow

Ulrich Paul Georg Vogel

Ronald Risvig

Birgitte Thun

Gunver Birgitte Nielsen

Erhvervsforeningen

Volker Andersen

Christian Thaysen Sørensen

Foreningen Norden

Svend Kohrt

Forfatter/illustrator

Dr. Karin Johannsen-Bojsen

Tove Krebs Lange

Friisk Foriining

Bahne Bahnsen

Ilwe Boysen

FUEN

Dieter Paul Küssner

Hans Heinrich Hansen

Heinrich Schultz

Generalkonsulen

Kim Andersen

Henrik Becker-Christensen fhv. generalkonsul

Grænseforeningen

Marie de Fine Licht

Peter Skov-Jakobsen

Jørgen Bruun Christensen

Karsten Nissen

Torben Rechendorff

Knud-Erik Therkelsen

Niels Henriksen

Claus Jørn Jensen

Historiker

René Rasmussen

Højskolelærere/forstander

Gunnar Hattesen

Nina Kjærhus

Morten Erbs

Mads Rykind Eriksen

Rikke Holm



Kvindeforeningen

Annemarie Erichsen

Nordisk Informationskontor

Eva Ritter/Leder

Anette Jensen/fhv. leder

SdU

Kirstin Asmussen

Anders Kring

Skoleforeningen

Udo Jessen

Jørgen Kühl

Lars Kofoed-Jensen

Eberhard v. Oettingen

Forskningsafdeling DCBIB

Mogens R. Nissen

Jens M. Henriksen

SSF

Jon Hardon Hansen

Gitte Hougaard-Werner

Steen Schröder

Preben K. Mogensen

Petra Mohr

Jørn Fischer 

Karsten Weber

Jens A. Christiansen

SSW

Christian Dirschauer

Flemming Meyer

Jette Waldinger-Thiering

Sybilla Nitsch

Lars Harms

Martin Lorenzen

Anke Spoorendonk

St. Knudsgildet

Heinz Rudebeck

Sydslesvigtalere og ungdomstalere 
må gerne selv aftales, men det 
skal meddeles til det lokale 
amtssekretariat snarest muligt



Musik
Priskategori: Honorar op til 250,00€
Duborg-elever: musik og sang

Helligåndskirkens kor: sang, ikke lørdag eftermiddag - kræver god plads

Jesper Falch: stomp-workshop, jesperfalch.dk

Johan Herold: musik og sang - kræver klaver

Kirsten og Erich Rettig: syngsammen, dansk sang

Slesvig Spejderorkester: musik - kræver god plads

Sydslesvigske skolekor: Gustav Johansen-Skolens Kor, Gottorp-Skolens Kor, Hiort Lorenzen-Skolens Kor, 
Ejderskolens kor

Sven-Ulf Jansen: musik, jansen-entertain.de



Musik 
Priskategori: Honorar op til 500,00€
Duo Moin Mojn: musik og sang

Frøya Gildberg: sang

Hejmdal Blæseorkester: musik - kræver god plads, hejmdal-blaeseorkester.de

Marimba (Steelband el. a la carte): musik - stor eller lille gruppe

Mette & Børge: musik og sang

Sønderborg Harmonikaklub: harmonikamusik, folkeligt-sonderborg-harmonikaklub.dk (6-12 pers, efter ønske)



Musik
Priskategori: Honorar op til 1.000,00 €
Bhutho & Hauge: musik og sang

Dorthe Johansen: musik og sang

Hanna Ragnarsdottir (duo eller trio) musik og sang, ragnarsdottir.dk

Klezmerduo: musik og sang, klezmerduo.dk

Fars grise: musik og sang, farsgrise.dk

Svøbsk: musik og sang

Teglsten: musik og sang

Sønderborg Pipes & Drums: musik - kræver plads - helst udendørs

Frederiksstad Orkester: musik - kæver god plads

Tordenskioldgarden: Brass Band mm., tordenskioldgarden.dk

Spjald Grønbjerg Musikforening: Folkemusik



Musik
Priskategori: Honorar over 1000,00 €
Duo Frehr og Nissen: musik + show, frehrognissen.dk

Kong Gulerods Orkester: for børn - kræver en scene på 4x6 m, konggulerodsorkester.dk

Ann og Aberne: for børn - musik og sang, kræver plads til teknik mm., annogaberne.dk

Lasse og Mathilde: musik og sang, lasseogmathilde.dk

Little Jump: musik - 6 mand swingorkester, littlejump.dk

Latin Dance Band: musik og sang - kræver god plads, latindanceband.dk

VisVocal: rytmisk vokalgruppe, visvocal.dk

Anders Munch: Kim Larsen kopi



Orkestre ( typer)

› Husk at inddrage orkestret i jeres årsmødeprogram - de kan meget tit mere end at spille til optog eller fællessang. Tag kontakt 
til dem i god tid inden jeres årsmøde og hør dem ad. 

› Tamburkorps: Trommer og fløjter er ”født” til at marchere. De spiller i al slags vejr, kan marchere på gader og over marker. 
Tamburkorpsene er trænet til at kunne spille et repertoire udenad. Repertoiret består mest af marcher - man bør derfor ikke 
forvente, at de kan spille flagsange, salmer osv. Såfremt man alligevel gerne vil have dem til det, bør man i meget god tid 
afstemme dette med det pågældende korps.

› Brassbands: Er ”født” til at sidde på en stol og musicere. Det er langt fra alle orkestre, der selv kan klare at marchere, så afklar 
det med dem i god tid inden. Det er vigtigt for dem, at alle stemmer er repræsenteret, så kan de godt marchere og levere et 
hæderligt ”produkt”. De kan spille stort set al musik, der kan findes noder til - dog bør man forinden og i god tid aftale med 

orkestrene, hvilke melodier de skal spille ledsagemusik til.

› Harmoniorkestre: Er ”født” til at sidde på en stol og musicere. Klarinetterne er noget følsomme mht. vejret; men det burde ikke 
være noget problem om sommeren. Som udgangspunkt marcherer disse orkestre ikke, også her gælder det, at de kan spille 
næsten al musik, så længe de har noderne til det, og det er afstemt på forhånd. 



Tryllekunstner, klovn, gøgleri m.m
› Priskategori: Honorar op til 250,00 €
› Sven Ulf Jansen: bugtaler, jansen-entertain.de

› Art Petit: gøgler, klovn, tryllekunst

Gymnastik- og springhold

Husk at træffe aftale med dem i god tid inden- senest et halvt år inden, helst allerede nu! ( DGI Junior Syd, Springholdet fra Aabenaa Idrætsforening) 

› Priskategori: Honorar op til 500,00 €
› Cirkus Luft: gøgleri

› Gøglerkisten, Anton Niemann: gøgleri

› Magic Man, Heinz Gruber: tryllekunstner, heinz-gruber.dk

› Michael Lindegaard: bugtaler, bugtaleren.dk

› Pal Magic: tryllekunstner, palmagic.dk

› Christian Rathje Trollberg: historiefortæller, trollberg.dk

› Korpsvarta Feuershow, Knut Petersen ildshow 

› Prof. DR. ABC klovneri, prof-dr-abc.com



Tryllekunstner, klovn, gøgleri m.m
› Priskategori: Honorar op til 1000,00 €
› Klovnen Don Carlos: klovneri og gøgleri, gurik.dk

› Abdul Hantout: klovneri og gøgleri, abdul.dk

› Klovnen Karl Oskar: klovneri og gøgleri

› Cirkus Fyr og Flamme: tryllekunstner, gøglere mm., cirkusfyrogflamme.dk

› Klovnen Tapé, Henrik Rasmussen: klovneri, artist, musikant

› Tryllestøv,Helle Lyngholm: tryllekunstner, tryllestøv.dk

› Lars Gustav: klovneri, klovnebooking.dk

› Fup & Fidus: trylleshow, fupogfidus.dk

› Priskategori: Honorar over 1000,00 €
› Sine Andersen: bugtaler, bugtaleri.dk

› Preben Palsgård: bugtaler, bugtaler.dk



Vejledning

› Listen over talere og underholdning er kun et idégrundlag. Der er ingen garanti for, at de nævnte personer, kunstnere m.m
kunne tænke sig at holde en tale eller underholde ved årsmøderne.

› I forbindelse med underholdning betaler udvalget for kørsel samt honorar op til € 200,00. Ved honorarer, der overskrider denne 
sum, overtager udvalget 30% af restbeløbet, de resterende 70% må distriktet selv betale. Hvis ikke der er råd til 70% egen 
betaling, bedes det respektive distrikt sende en ansøgning over det ønskede beløb og redegøre for de økonomiske forhold.

› Eksempler:

› Honorar på € 130,00: der er ingen udgifter til distriktet

› Honorar på € 500,00: € 200,00 betales af udvalget = rest € 300,00

30% betaler udvalget = € 90,00

70% betaler det respektive distrikt = € 210,00  

Udvalget gør opmærksom på, at hvis man ønsker refusion, skal der indsendes en ansøgning senest en uge før mødet. Såfremt der 
ikke foreligger en ansøgning, vil udvalget forbeholde sig at kunne sige nej til en refusion.

› Hent årsmødeskema online på syfo.de. 


