
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation 
til 

Alle grundskoler i Region Syddanmark 
 

Alder: 10-15 år eller 4. - 8. klasse 

 
Industrikultur konkurrence 
Konkurrenceperiode april - juni 2007 

**** 
Udstilling 

29. august til 2. september 2007 
Sønderborg Havn 

Spændende konkurrence. 
For sejl i 1000 år arrangerer i samarbejde 
med Danfoss Universe en konkurrence for 
Region Syddanmarks 22 kommuners 
folke– og friskoler med følgende tema: 

• Hvad produceres der i vor 
kommune? 

• Hvor sælges varerne? 
• Hvordan transporteres de? 
• Hvilken energi anvendes til 

fremstilling og transport? 
 
Konkurrencen går ud på at udvælge en 
industrivirksomhed fra kommunen, og lave 
en udstilling med besvarelse af de 4 
ovenstående spørgsmål. 
 
De tre bedste projekter præmieres og 
vinderen, en klasse fra hver kommune 
deltager i regionskonkurrencen den 29. 
august - 2. september 2007. 
 
De 22 vinderprojekter bliver præsenteret 
for Museum Sønderjylland, 
Cathrinesminde Teglværk, der for 
økonomiske midler fra Kulturarvsstyrelsen 
opbevarer udvalgte projekter som 
dokumentation af Industrikultur året 2007. 
 
Udstillingen kan bestå af plancher,  
powerpoint-præsentation, eksempler  

på produkter - Slip fantasien løs.  
 
Udstillingen skal kunne være indenfor en 
ramme på 3x6 m. i et stort udstillings telt. 
 
Til hver udstilling skal der skrives en beretning 
med følgende kapiteloverskrifter: 
 

• Kommune 
• Skole 
• Klasse 
• Antal indbyggere i kommunen 
• Antal ansatte i industrien 

 a. timelønnede 
  b. funktionærer 

• Hvad producer ”vores” virksomhed? 
• Hvordan produceres varerne? 
• Hvilken energi anvendes? 
• Hvordan transporteres varerne? 
• Gennemsnitlig årsløn for 

  a. timelønnede 
  b. funktionærer 
  c. direktører 

• Påklædning, værnemidler m.v. 
 
Inklusiv illustrationer maksimalt 15 A4 sider. 
 
Invitation. 
Denne invitation sendes til skolerne i de 22 nye 
syddanske kommuner. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er de enkelte klasser, der 
deltager i konkurrencen. Skolerne 
opfordres til at afholde 
konkurrencer på skolerne for at 
finde en vinder. 
 
Den kommunale konkurrence 
skolerne imellem finder sted 
april/maj 2007 og kan arrangeres i 
samarbejde med For sejl i 1000 år . 
 
Til de tre bedste projekter i hver 
kommune er der følgende præmier: 
1. præmie: 
-Deltagelse i regional konkurrence 
om industrikultur. 
- Udstilling af projektet fra den 29. 
august til den 2. september 2007. 
- Deltagelse i åbning af 
Industrikultur udstillingen den 29. 
august 2007. 
- Fribilletter til klassen til et besøg i 
Danfoss Universe. 
- Deltagelse i dommerpanel over 
konkurrencen Sjov og sund 
skolemad 
2. præmie: 
Fribilletter til klassen til et besøg i 
Danfoss Universe. 
3. præmie: 
For sejl i 1000 år’s klassesæt og 
bogen Skibe og skæbner i 
renæssancen.  

Finalen afholdes i forbindelse med 
udstillingen fra den 29. august til den 
2. september 2007 i Sønderborg. Der 
er følgende præmier: 
 
1. præmie kr. 10.000,- 
2. præmie kr.   7.500,- 
3. præmie kr.   5.000,- 
4. præmie kr.   2.500,- 
5. Præmie kr.   1.000,- 
 
Tilmelding kan ske elektronisk på 
www.forsejl.dk - Tilmeldingsfristen 
er den 15. april 2007 
Læs også her om de nærmere vilkår 
for skolekonkurrencen. 
 
Deltagelsen er gratis for den 
kommunale vinderklasse.  
Omkostningerne i den lokale 
konkurrence afholdes lokalt. Der kan 
evt. søges om et sponsorat hos den 
virksomhed, der danner grundlag for 
projektet. 
 Omkostningerne i forbindelse med 
udstillingen i Sønderborg, afholdes 
af For sejl i 1000 år. 
 
For sejl i 1000 år forbeholder sig ret 
til at foretage ændringer i 
programmet.

Hvem er vi? 
For sejl i 1000 år er et sekretariat under det fondsejede selskab 
Ryslinge Cultural Adventure ApS, der siden 2004 har arrangeret 
maritime,  kulturelle og historiske festivaler i Danmark. 
3 festivaler i Odense og en i København har siden 2004 skabt en ny 
standard for festivaler på et højt kvalitetsniveau. 
I samarbejde med kommuner, fonde, universiteter, erhvervsskoler, 
produktionshøjskoler m.v. etablerer sekretariatet kompetencecentre 
til gennemførelse af festivalerne. 
Et samarbejde med Undervisningsministeriets Tips– og Lottomidler, 
Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt en række private fonde 
gør det muligt at finansiere budgetter på typisk mellem 2,5 mio. kr. 
og 4,5 mio. kr.  
I 2007 har For sejl i 1000 år sekretariat i såvel Odense som 
Sønderborg. 
Fra år 2007 kan sekretariaterne påtage sig mindre eventopgaver med 
specifikt tema, til en pris alle kan betale. 
Sekretariaterne har økonom Steffen Møller som ansvarlig leder. 
Daglig leder af Sønderborgkontoret er administrationschef Susanne 
Hossfeld.  
Sekretariatets øvrige medarbejdere er ansat med specifikke opgaver 
spændende fra logistik, infrastruktur, historie og samfundsfag, design 
og markedsføring til nærkontakt til skoler og 
uddannelsesinstitutioner. 
For sejl i 1000 år udgiver en række bøger og publikationer primært 
til brug i folkeskolen.

Nørrebro 1.                  Tlf.:     +45 6611 4094  
Sønderborg                
 
Tværkajen 2                 Tlf.:    +45 6611 4095 
5000 Odense C. 
 
Mail: info@forsejl.dk      
www.forsejl.dk 
 
Steffen Møller              Mob.:  +45 2226 6913 
Susanne Hossfeld         Mob.:  +45 2228 7946 


