Forskningens Døgn samarbejder lokalt
– særligt mellem:

FORSKNINGENS DØGN

24.-30. APRIL 2019
Forskningens Døgn i Sønderborg danner rammen om 1 uge, hvor
forskere engageret fortæller om deres forskning og går i dialog med
unge og borgere i øvrigt om fremtidens samfund. Det er gratis,
det er for alle og det er en fin mulighed for at blive udfordret og
inviteret ind i en verden af viden.

WWW.HOUSEOFSCIENCE.DK
WWW.FORSK.DK
#FORSKDK

Kære borger i Sønderborg Kommune
I Sønderborg Kommune er der tradition for at have visioner for fremtiden - med nysgerrighed og videbegær. Lokal forskning og globalt udsyn forenes i en verden af viden: Debat
møder, foredrag og aktiviteter. Ungdomsuddannelser, universitet og biblioteker samarbejder om at lægge den nyeste viden om bæredygtige dimensioner og menneskelige vilkår i
vores samfund frem til debat og eftertanke.
Sønderborg Kommune er medlem af UNESCO-netværket Learning Cities, hvor bæredygtighed, samskabelse og livslang læring – for alle – er bærende forudsætninger for
fremtidig udvikling og vækst. Det er med glæde, at Forskningens Døgn 2019 over 7 dage
byder velkommen til over 20 arrangementer, der alle er offentligt tilgængelige og gratis at
deltage i. Arrangementer samlet i denne folder, foregår både i Sønderborg og Gråsten - på
ungdomsuddannelser, biblioteker og selvfølgelig på det lokale universitet.
Rigtig god fornøjelse!
Med venlig hilsen
Birgitte Bjørn Petersen, House of Science – www.houseofscience.dk
Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune
Ved deltagelse af større grupper, venligst angiv antal til
bipt@sonderborg.dk eller på telefon 2790 4539

Deltagende partnere:
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Nanophotonics – we manipulate light at the nanoscale (Engelsk)
Squeezing light to nanoscale dimensions opens the prospect of optical
integrated circuits, which may overcome fundamental challenges related
to speed and energy dissipation in today’s electronic integrated circuit
technology.

Forelæser:
Till Leissner, Syddansk Universitet
PhD, Dr. rer. nat
Lektor, Mads Clausen Instituttet,
SDU NanoSYD

Nanophotonics – når lys presses til nanoscale
Fremtidens elektroniske kredsløb stiller store krav hastighed og energiforbrug. Når lys presses til nanoskala skabes muligheden for, at kredsløbsteknologier kan fungere ved langt større hastighed og lang mindre
energiforbrug, end i dag.
Hvornår: Onsdag den 24. april kl. 8-9
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Beskedne småord gør en vigtig forskel
I mange germanske sprog, som fx dansk, engelsk og tysk findes der en
gruppe småord, der har en stor virkning på, hvad det sagte betyder. Bruger man sit modersmål, benytter man disse ord automatisk og reagerer
instinktivt på deres betydning. Men ofte ved man ikke, hvad småordene
betyder, eller hvordan man faktisk bruger dem.
Hvornår: Onsdag den 24. april kl. 9.30-10.30
Hvor: 	Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Forelæser:
Maria Alm, Syddansk Universitet
PhD i tysk sprogvidenskab
Institut for Design og Kommunikation
Kerstin Fischer, Syddansk Universitet
Professor mso, Institut for Design og Kommunikation,
Forskningsområdet Viden, Læring og IT
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Elite Sport and Mental Health – Protective and Risk Factors
Mental health as a core component of any culture of excellence – what
is the role of the sporting environment?
Mental sundhed som hovedkomponent i enhver højtpræsterende kultur
– hvilken indflydelse har det idrætsmæssige miljø?
Hvornår: Tirsdag den 24. april kl. 11.10-12.10
Hvor: 	Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86, 6400 Sønderborg
Hvem:
Rettet imod gymnasieelever
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Forelæser:
Andreas Küttel, Syddansk Universitet
ph.d., cand. scient., Learning & Talent in
Sport, Institut for Idræt og Biomekanik

Spaniens økonomi:
Hvorfor var krisen værre i Spanien og hvordan går det nu?
Hvordan kunne det gå så galt i Spanien? Og hvordan ser fremtiden ud oven
på den økonomiske krise? Efter 15 år med en af de højeste vækstrater i
Europa blev Spanien i 2008 ramt af krisen ligesom resten af EU. Men i
Spanien blev krisen værre end i de fleste andre europæiske lande med
undtagelse af Grækenland.
Selv om der nu er solid økonomisk vækst i Spanien igen, er arbejdsløsheden stadig på omkring 15 % og dermed blandt de højeste i EU, og den
falder kun langsomt. Ungdomsarbejdsløsheden er også et stort problem,
hvilket får mange veluddannede, unge spaniere til emigrere i jagten på
en lysere fremtid. Men hvordan kunne det gå så galt i netop Spanien, og
hvordan ser fremtiden ud?
Forelæser:
Carsten Humlebæk, Lektor
Copenhagen Business School,
Department of Management, Society &
Communication

Hvornår: Onsdag den 24. april kl. 11.30-12.30
Hvor: 	Det blå Gymnasium, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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Borgeres rolle i forebyggelse af oversvømmelser
Oversvømmelser skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark
og i mange andre lande. Det øger behovet for, at samfundet og den
enkelte husstand bliver bedre til at håndtere oversvømmelser fra både
skybrud og stormflod. Der er økonomiske værdier, sundhed, tryghed,
miljø og demokrati på spil.

Forelæser:
Nina Baron, Adjunkt, PhD
Københavns Professionshøjskole,
Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Foredraget tager udgangspunkt i en række nyere danske forskningsprojekter med fokus på klimatilpasning, beredskab, borgerdeltagelse og
oversvømmelsessikring og følgende spørgsmål blive besvaret og diskuteret:
•	Hvilke forskellige aktive roller kan borgerne potentielt spille i beredskabet
over for oversvømmelser?
• Hvordan er borgernes rolle i dag?
• Hvordan kan myndigheder og borgere øge deres samarbejde?
•	Hvilke erfaringer og metoder for samarbejde findes allerede, som vi
kan bruge?
Hvornår: Onsdag den 24. april kl. 12.30-13.30
Hvor: 	Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 453

Kampen om sandheden:
Påvirkningskampagner og desinformation (Fake News)
Medierne taler om fake news og desinformation. Regeringen har lanceret
en plan til at imødegå påvirkningsaktiviteter forud for årets valg. Men
hvad er det for en kamp, der foregår i informationsdomænet? Er det en
reel trussel – og er vi overhovedet i stand til at håndtere den? Hverken
fake news eller desinformation er nye fænomener, men moderne medier
og teknologi betyder, at det aldrig før har været så let at sprede, eller så
svært at styre, information.

Forelæser:
Jeanette Serritzlev,
Militæranalytiker, Forsvarsakademiet

I sit job på Forsvarsakademiet arbejder Jeanette Serritzlev med bl.a.
påvirkningsoperationer. I foredraget vil hun tale generelt om forskellige
former for og grader af fake news og desinformation, og om udfordringen
med at skelne støj fra substans i et moderne informationsmiljø, der altid
er online. Hun vil også tale om Ruslands anvendelse af påvirkningsaktiviteter, der i FE’s seneste risikovurdering vurderes som en sandsynlig
trussel mod Danmark.
Hvornår: Onsdag den 24. april kl. 14-15
Hvor: 	Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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Cooperation of robots over network:
Master-slave and consensus algorithms (Engelsk)
Controlling robots over the internet is an interesting and challenging problem, as it can be affected by many factors such as delay and reliability
of the network.
Styring af robotter via netværk: Master-slave og consensus algoritmer
Styring af robotterne over internettet er interessant og udfordrende, da
det kan påvirkes af mange faktorer som forsinkelse og pålidelighed af
netværket.
Forelæser:
Hossein Ramezani, Syddansk Universitet
Adjunkt, Mads Clausen Instituttet,
SDU Mekatronik

Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 9.30-10.30
Hvor: 	Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Kosovo and the Collateral Effects of Humanitarian Intervention (Engelsk)
Is it legitimate to wage a war on moral grounds? Do moral wars even exist?
Even if they do exist, can moral wars generate secondary (collateral)
effects, which may make the remedy worse than the disease?
Kosovo og følgeskaderne af humanitær indgriben
Er det legitimt at føre krig af moralske grunde? Findes faktisk moralske
krige? Selvom moralske krige skulle eksistere, kan de da skabe sikkerhedsmæssige følgeskader, der kan være værre end selve krigen?
Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 11-12
Hvor: 	Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Forelæser:
Jaume Castan Pinos, Syddansk Universitet
Lektor, Grænseregionsforskning,
Institut for Statskundskab
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Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Hverdagsmaterialernes fysik
Vi taler om faste og flydende materialer, men mange materialer vi møder i hverdagen er et sted mellem disse grænser, f.eks. gummi, maling,
kød, mayonnaise, og cellemembraner. Fælles for disse materialer er,
at molekylerne finder sammen og danner komplekse strukturer. Kan vi
forstå disse strukturer, kan vi også forstå, hvordan materialers komplekse
egenskaber fungerer.

Forelæser:
Carsten Svaneborg,
Lektor, Syddansk Universitet

Jeg forklarer egenskaberne ved de molekyler, som disse materialer
består af, de strukturer de danner, og hvorfor materialerne virker som de
gør. Jeg viser også, hvordan vi med simulationer af computermodeller
af molekylerne direkte kan visualisere, hvad der sker i disse materialer,
f.eks. den molekylære struktur af gummi som vist på billedet. Det handler
om fysikken bag disse materialers egenskaber.
Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 11-12
Hvor: 	VUC Syd, Løkken 1, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Diabetes og forandringer i blodårerne
Noget tyder på, at personer med diabetes har nogle forandringer i blodårevævets struktur og funktion, som gør, at de bliver mere modtagelige
for åreforkalkning og blodpropper. I mit projekt har vi udviklet en særlig
metode til at måle nogle af de proteiner, der er i vævet for at se, om
mængden af dem er ændret hos personer med diabetes sammenlignet
med ikke-diabetikere.
I fremtiden kan dette projekt føre til udviklingen af en ny blodprøve, som
kan afsløre, om den enkelte patient med diabetes er i højere eller lavere
risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Dermed kan behandling sættes
ind tidligere og målrettes den enkelte.
Forelæser:
Anne Sofie Thorsen, Ph.d. stipendiat,
Syddansk Universitet

Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 12.30-13.30
Hvor: 	Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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Guide til foredrag og aktiviteter i uge 17 – Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune 2019
Alle arrangementer er offentligt tilgængelige og gratis at deltage i. Hvis ikke andet er anført, er oplægget på dansk og tager ca. en time.
Onsdag den 24. april 2019

Torsdag den 25. april 2019

KL. 8-9
EUC Syd, Farverihallen
Nanophotonics – når lys presses til nanoscale
PhD. Till Leisner, SDU

Kl. 9.30-10.30
Statsskolen
Coperative Robots – styring af robotter
Adjunkt Hossein Ramezani, SDU

På engelsk

På engelsk

Kl. 9.30-10.30
Statsskolen
Beskedne småord gør en vigtig forskel
PhD Maria Alm
Professor Kerstin Fischer, SDU

Kl. 11-12
Statsskolen
Kosovo og følgeskaderne af humanitær indgriben
Lektor Jaume Castan Pinos, SDU
På engelsk

Kl. 11.10-12.10
Alssundgymnasiet
Elitesport og mental sundhed
PhD Andreas Küttel, SDU

Kl. 11-12
VUC Syd
Hverdagsmaterialernes fysik
Lektor Carsten Svaneborg, SDU

Rettet imod gymnasieelever
KL. 11.30-12.30
Det Blå Gymnasium
Spaniens økonomi, hvordan går det nu?
Lektor Carsten Humlebæk, CBS

Kl. 12.30-13.30
Statsskolen
Diabetes og forandringer i blodårerne
PhD, stud. Anne Sofie Thorsen, SDU

Kl. 12.30-13.30
Alssundgymnasiet
Oversvømmelser og borgernes rolle
PhD Nina Baron, Københavns Professionshøjskole

Kl. 14-15
Alssundgymnasiet
Det periodiske system fra Ac til Zr
Lektor Ulla Gro Nielsen, SDU

Kl. 14-15
Sønderborg Statsskole
Kampen om sandheden, Fake News
Militæranalytiker Jeanette Serritzlev
Forsvarsakademiet

Kl. 14-15.30
Multikulturhuset
Livet i spejlet - fortidens grave fortæller om levet liv
Professor Jesper Boldsen, SDU
KL. 16.30-18
Multikulturhuset
Efternavne fortæller historier
Professor Jesper Boldsen, SDU

Fredag den 26. april 2019

Lørdag den 27. april 2019

Kl. 9-15
Sønderborg midtby
Festival for Verdensmålene – for
Sønderborg-områdets bæredygtige
fremtid

Kl. 10-15
Sønderborg midtby
Festival for Verdensmålene – for
Sønderborg-områdets bæredygtige
fremtid

Kom til debat og aktiviteter i midtbyen.

Kom til debat og aktiviteter i midtbyen.

Mere om de spændende aktører og
aktiviteter på:
www.sonderborg.dk/verdensmål

Mere om de spændende aktører og
aktiviteter på:
www.sonderborg.dk/verdensmål

Aktiviteterne er målrettet skoleelever
og ungdomsuddannelser.

Alle er velkomne

Mandag den 29. april 2019

Tirsdag den 30. april 2019

Kl. 8-9
EUC Syd, Farverihallen
På vej til næste generation af elbiler
Lektor Wulf-Toke Franke, SDU

Kl. 8-10.30
Alsion, SDU
Elitesport og mental sundhed
PhD Andreas Küttel, SDU

På engelsk

For virksomheder

Kl. 9-10
Alsion Lokale U101
Er din virksomhed klar til den 4. revolution?
PhD Stud. David Grube Hansen, SDU

Kl. 8-16
EUC Syd, farverihallen
Sønderborg Ungdoms Science
Parlament
Identitet og teknologi

Sønderborg Ungdoms Science Parlament
Kl. 11-12
EUC Syd
Robotter i ældreplejen
Sønderborgs Living Lab
PhD. Stud. Rosalyn Langedijk
Professor Kerstin Fischer, SDU

Kl. 11-12
Alssundgymnasiet
Bæredygtig lokal fødevare
produktion
Marie-Louise Risgaard Cand. Agro.
Skærtoft

Kl. 11-12
Statsskolen
Ung i grænselandet i 1960’erne
PhD. Tobias Wung-Sung
SDU

Afstemningsdag – se program

Kl. 11-12
Det Blå Gymnasium
Fremtidens Salg
Adjunkt Poul von Wowern
VIA

Kl. 16.30-17.30
Gråsten Bibliotek
Kreativitet og livskvalitet
PhD Vibeke Skov, Institut for kunstterapi

Ved deltagelse af større grupper, venligst angiv antal til bipt@sonderborg.dk eller på telefon +45 2790 4539

LÆSE MERE PÅ WWW.FORSK.DK OG WWW.HOUSEOFSCIENCE.DK

Kl. 10-14
SDU, Koncertsalen
Projektmesterskabet
Folkeskoler og SDU
Konferencier Sebastian Klein

Det periodiske system fra Ac til Zr
Gå på opdagelse i det periodiske system og hør om, hvordan kemikerne
i dag bruger det som udgangspunkt for at designe morgendagens materialer. Få forklaringen på, hvorfor det periodiske system er kemikerens
bibel og gå på opdagelse i den fascinerende information, der er gemmer
sig i systemet.
Vi skal i dette foredrag på opdagelse i det periodiske system fra kvantemekanikken til kemikerens eksperimenter i laboratoriet og mineraler i
naturen. Derudover kommer der eksempler på, hvordan forskere i dag
tager udgangspunkt i det periodiske system for at designe materialer til
vandrensning, katalysatorer og energimaterialer.

Forelæser:
Ulla Gro Nielsen, Lektor
Institut for fysik, kemi og farmaci,
Syddansk Universitet

Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 14-15
Hvor: 	Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Livet i spejlet
De døde, som vi kender fra fortidens kirkegårde og gravpladser, er et spejl
af det liv, disse mennesker havde, inden de døde. Døden har som bekendt
altid en årsag, så derfor kan de døde ikke være et billede af de levende,
men læst og analyseret på den rette måde, kan de fortælle utroligt meget
om livet før døden.Hvor gamle blev mennesker før i tiden? Hvor høj var
børnedødeligheden? Hvad døde mennesker af før i tiden? Og ikke mindst:
Hvordan var det liv, de førte op til afslutningen?
Forelæser:
Jesper Boldsen, Professor, dr.med.
Syddansk Universitet, ADBOU,
Retsmedicinsk Institut

Disse spørgsmål vil jeg søge at besvare, og i den sammenhæng vil jeg
give bud på, hvordan det føltes at leve i en tid og et samfund, hvor døden
var totalt uforudselig og altid til stede.
Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 14-15.30
Hvor: 	Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til Multikulturhuset
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Efternavne fortæller historier
Efternavne var indtil for et par årtier siden arvelige på den måde, at de
opførte sig som et gen på Y-kromosomet, Ens efternavn var ens fars navn
påført -sen. De fleste danske efternavne er ’sen-navne’, men mange er
også sted- og gårdnavne. På trods af de omfattende vandringer i den
danske befolkning siden det 19. århundrede er der store regionale forskelle
i forekomsten af de forskellige efternavne. Det skyldes ofte forskelle i
forekomster af fornavne for 200 år siden. Det gør sig gældende både på
Bornholm, i Jylland og Sønderjylland med forskellig baggrund.

Forelæser:
Jesper Boldsen, Professor, MSO
Antropologisk Afdeling (ADBOU) Syddansk
Universitet, Retsmedicinsk Institut

I foredraget kommer jeg ind på årsagerne til de oprindelige forskelle i
forekomsten af de forskellige efternavne, på de vandringsmønstre der
har bevaret forskellene gennem 150 år og på de sociale strukturer, man
kan udlede af mønstrene.
Hvornår: Torsdag den 25. april kl. 16.30-18
Hvor: 	Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til Multikulturhuset

Paving the way for next generation of Electric Vehicles (Engelsk)
The requirements for the next generation of electrical cars are longer range,
higher reliability and reduced cost. This is about optimizing the drive train
of the car.
På vej til næste generation af elbiler
Kravene til næste generation af elbiler kalder på længere rækkevidde, højere
driftssikkerhed og de skal være billigere at vedligeholde. Det drejer sig om
optimering af el-bilens transmission og drivaksel.

Forelæser:
Wulf-Toke Franke, Syddansk Universitet
Lektor, CIE - Center for Industriel Elektronik,
Mads Clausen Instituttet

Hvornår: Mandag den 29. april kl. 8-9
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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Er din virksomhed klar til den fjerde industrielle revolution?
Digitale tvillinger, augmented reality, virtual reality og collaborative robotter!
Smart Learning Factory får SMV’er med på Industri 4.0.
Hvornår: Mandag den 29. april kl. 9-10
Hvor: 	SDU Sønderborg, Alsion 2, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Forelæser:
David Grube Hansen, Syddansk Universitet
Ph.d. studerende, Mads Clausen Instituttet,
SDU Technology Entrepreneurship and
Innovation

Sønderborg Ungdoms Science Parlament indledes på Syddansk
Universitet. Oplægget giver afsæt for Sønderborg ungdomsscienceparlament, hvor en gruppe af unge arbejder med
temaet identitet og teknologi - en bæredygtig nu- og fremtid.

Robots in elderly care:
How can we get the elderly to drink more?
When we get older, we lose our sense of thirst so that we may literally
forget to drink enough. Dehydration, however, has considerable negative
effects on a person’s physical and even mental health; for instance, even
slight dehydration can lead to headaches and depression. So how can
we get people, and especially the elderly, to drink more?
Robotter I ældreplejen - hvordan kan vi få de ældre til at drikke mere?
Når vi bliver ældre mister vi vores følelse af tørst, så vi måske bogstaveligt talt glemmer at drikke nok. Dehydrering har imidlertid betydelige
negative virkninger på en persons fysiske og ligefrem mentale sundhed;
for eksempel kan selv svag udtørring føre til hovedpine og depression.
Så hvordan kan vi få folk, og især de ældre, til at drikke mere?
Forelæser:
Rosalyn Langedijk, Syddansk Universitet
Ph.d.-studerende, Institut for Design og
Kommunikation
Kerstin Fischer, Syddansk Universitet
Professor mso, Institut for Design og
Kommunikation, Forskningsområdet Viden,
Læring og IT

Hvornår: Mandag den 29. april kl. 11-12
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Sønderborg Ungdoms Science Parlament. Oplægget indgår i
en gruppe af unges arbejder med temaet identitet og teknologi
- en bæredygtig nu- og fremtid.
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Bæredygtig, lokal fødevareproduktion, fra mark til bord
Landbruget på Skærtoft har været drevet økologisk siden 1991. I dag er
økologien opdateret med fokus på jordfrugtbarhed og biodiversitet og på,
hvordan dyrkningsmetoder både kan sikre den højest mulige produktkvalitet, klimavenlig jordbehandling, og skaffe ”mad” til de bestøvere, som er
uundværlige i fødevareproduktionen, men som i dag er stærkt truede på
grund af forurening og mangel på habitater. Gennem Åben skoleforløbet:
“Jordnær mad - biologi, bæredygtighed og maddannelse” demonstrerer man
på Skærtoft, hvordan det er muligt at kombinere bæredygtig landbrugsog fødevareproduktion med formidling til de unge, som om få år bliver
fremtidens forbrugere. Marie-Louise Risgaard har siden 2007 undervist
forbrugere i alle aldre i økologi, bæredygtighed og fødevareproduktion herunder også bagning og madlavning. Landbrug på Skærtoft drives af
Marie-Louises forældre, Hanne Risgaard og Jørgen Bonde.
Forelæser:
Marie Louise Risgaard, cand.agro.
Skærtoft

Hvornår: Mandag den 29. april kl. 11-12
Hvor: 	Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Sønderborg Ungdoms Science Parlament. Oplægget indgår i
en gruppe af unges arbejder med temaet identitet og teknologi
- en bæredygtig nu- og fremtid.

Ung i grænselandet i 1960erne med fokus på mindretallene
TOBIAS HAIMIN WUNG-SUNG

BEYOND THE BORDER
Young Minorities in the Danish–German
Borderlands, 1955–1971
TOBIAS HAIMIN WUNG-SUNG

BEYOND THE BORDER

This brilliant and persuasive book clearly traces the
hybridity of national affiliation – and thus the construction
of identities in local border regions – in vivid detail.

BEYOND THE BORDER

Young Minorities in the Danish–German Borderlands,
1955–1971 TOBIAS HAIMIN WUNG-SUNG

KNUD ANDRESEN, Research Center for Contemporary History, Hamburg

This is a strong, engaging book on a fascinating and largely
unexplored topic in contemporary European history. Beyond
the Border brings fresh perspectives to our understanding
of Western Europe during the long 1960s.
ALAN MCDOUGALL, University of Guelph

Young Minorities in the Danish–
German Borderlands, 1955–1971

In the nineteenth century, the hotly disputed border
region between Denmark and Germany was the focus of
an intricate conflict that complicates questions of ethnic
and national identity even today. Beyond the Border
reconstructs the experiences of both Danish and German
minority youths living in the area from the 1950s to the
1970s, a period in which relations remained tense amid the
broader developments of Cold War geopolitics. Drawing on
a remarkable variety of archival and oral sources, the author
provides a rich and fine-grained analysis that encompasses
political issues from the NATO alliance and European
integration to everyday life and popular culture.
Tobias Haimin Wung-Sung is a postdoctoral researcher
at the University of Southern Denmark, Sønderborg. His
research interests mainly include social and cultural
developments in post-war Western Europe.
Cover image: Cover of Danish magazine Front og Bro, 1959.
Courtesy Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (ADCB).
HISTORY

berghahn
NEW YORK . OXFORD

www.berghahnbooks.com

Forelæser:
Tobias Wung-Sung, Syddansk Universitet
MA Europæisk historie, ph.d.
Postdoc, Grænseregionsforskning, Institut
for Statskundskab

Unge i grænselandet: mindretal og tilhørsforhold sætter fokus på unge i den
dansk-tyske grænseregion, der tilhørte de nationale mindretal i perioden
efter Anden Verdenskrig. Hvordan opfattede man som ungt menneske
sig selv og sin egen gruppe? Hvordan ændrede disse opfattelser sig hen
over tid? Og hvad vil det overhovedet sige at tilhøre et nationalt mindretal
og at være ung? Oplægget tager udgangspunkt i bogen Beyond the
Border: Young Minorities in the Danish-German Borderlands, 1955-71,
der netop er udkommet.
Hvornår: Mandag den 29. april kl. 11-12
Hvor: 	Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Sønderborg Ungdoms Science Parlament. Oplægget indgår i
en gruppe af unges arbejder med temaet identitet og teknologi
- en bæredygtig nu- og fremtid.
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Kreativitet som middel til bedre livskvalitet

Forelæser:
Vibeke Skov, PhD, Cand Psyk.
Institut for kunstterapi

Hvad er kreativitet, og hvordan kan kreative processer bruges til at få
et bedre liv? Mange mennesker lever et stresset liv, som kan føre til
dårlig livskvalitet og i yderste konsekvens depression. Vores tilpasning
til ydre forandringer går stærkt, og ofte når vi ikke at tage omsorg for det
indre liv på en måde, som passer til den eksistentielle livssituation. De
kreative processer er karakteriseret ved nærvær, fokusering, interesse,
glæde og ny erkendelse af, hvem vi er som mennesker. Foredraget tager
udgangspunkt i C.G. Jungs forståelse for udvikling af det hele menneske.
I foredrages vises eksempler fra kunstterapeutisk arbejde.
Hvornår: Mandag den 29. april kl. 16.30
Hvor: 	Gråsten Bibliotek, Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til Gråsten Bibliotek

Parlamentariske debat – Ungdoms Science Parlament
Unge fra uddannelser både nord og syd for grænsen mødes igen i Sønderborgs Ungdoms Science Parlament for at debattere aktuelle udfordringer
tæt på de unges hverdag. Hvordan vil teknologier påvirke fremtiden? Det
lokale erhvervsliv og de unges identitet i et grænseland. Forskning i omsorgsarbejde, bæredygtig, lokal fødevareproduktion, og det særlige ved
at være ung i et grænseland er blandt de temaer, de unge vil drøfte og til
slut sammenfatte i et charta, der overrækkes til Borgmester Erik Lauritzen.
Hvornår: Tirsdag den 30. april kl. 8-16
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Elite Sport and Mental Health – Protective and Risk Factors
Mental health as a core component of any culture of excellence – what
is the role of the sporting environment?
Elitesport og mental sundhed – risiko og beskyttelsesfaktorer
Mental sundhed som hovedkomponent I enhver højtpræsterende kultur
– hvilken indflydelse hard et idrætsmæssige miljø?
Begrænset antal – tilmelding via SDU: goo.gl/tY5vjC
Forelæser:
Andreas Küttel, Syddansk Universitet
ph.d., cand. scient. Studieadjunkt, Learning
& Talent in Sport, Institut for Idræt og
Biomekanik
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Hvornår: Tirsdag den 30. april kl. 8-10.30
Hvor: 	SDU Sønderborg, Alsion 2, 6400 Sønderborg
Hvem:
Rettet imod virksomheder
Arrangør: Spørgsmål rettes til SDU, Lise Kanstrup lise@mci.sdu.dk T 6550 1651

Byg bro til fremtidens salg
De senere år er der sket store fremskridt indenfor marketing, hvor meget
er blevet digitaliseret. Men hvordan står det til med udviklingen af salget?
Mange sælgere udøver stadig transaktionelt salg, og slipper afsted med
det – lidt endnu. Indkøbernes ændrede adfærd vil fremadrettet stille krav
til udvikling af salgsprocesserne, men også til organisationens topledelse,
salgsledelse og sælgernes måde at sælge på.

Forelæser:
Poul von Wowern, Adjunkt, VIA

Foredraget givet et bud på fremtidens salg. Fremtidens vindere bliver
de salgs- og marketingorganisationer, der allerede nu formår at sætte
en proces i gang, så de succesfuldt kan håndtere den emergerende nye
virkelighed. Succes måles her i bedre bundlinje og tættere kunderelationer.
Men HVORDAN gør man det?
Hvornår: Tirsdag den 30. april kl. 11-12
Hvor: 	Det blå Gymnasium, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Projektmesterskabet – Forskerfight for folkeskoler
Elever i 7.-9. klasse i Sønderborg dyster om at lave det bedste mini-forskningsprojekt og præsentere det for publikum og forskere fra SDU
Sønderborg. Der er fem grupper i finalen, og konkurrencen foregår i
koncertsalen på Alsion.
Sebastian Klein er vært og fører finalister og publikum igennem konkurrencen.
Læs mere om Projektmesterskabet på www.sdu.dk/projektmesterskabet
Hvornår: Tirsdag den 30. april kl. 10-14
Hvor: 	SDU Sønderborg, Alsion 2, 6400 Sønderborg – i koncertsalen
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til SDU, Lise Kanstrup lise@mci.sdu.dk T 6550 1651 eller
House of Science, Michael Stender mise@sonderborg.dk T 27900121.
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Festival for Verdensmålene
– for Sønderborg-områdets bæredygtige fremtid
Apotekerhaven og Rønhave Plads – aktiviteter for alle
fra LEGO®, Plastic Change, Sønderborg Forsyning,
Naturskolerne, Det Sønderjyske Hus, Bæredygtig
Transportgruppen, Cykelforum, FødevareBanken,
Ungdomsrådet, Danfoss, Lodam og mange flere.
Derudover byder programmet på debatter med loka
politikere og ildsjæle, som vil diskutere, hvad kommunen,
virksomheder og den enkelte kan gøre for at bidrage
til realiseringen af Verdensmålene inden år 2030.
Mere om aktiviteterne, der løbende opdateres:
www.sonderborg.dk/verdensmaal
Hvornår: Fredag den 26. april kl. 9-15
Lørdag den 27. april kl. 10-15
Hvor:	Sønderborg midtby
Hvem:	For alle

Arrangør: Spørgsmål rettes til juan@sonderborg.dk
T 2151 6281
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