FORSKNINGENS

DØGN

23.-25.
APRIL 2015

Tre intense døgn hvor forskere fra hele Danmark deler
ud af den nyeste viden. Det er gratis, det er for alle,
det er en unik mulighed for at blive rigtig klog!

Program for
Sønderborg
Kommune

Kære borger i Sønderborg Kommune
Alle, der er nysgerrige og har lyst til at blive klogere, bydes hermed velkommen til tre
spændende døgn i forskningens tegn – den 23., 24. og 25. april 2015.
Den nyeste forskning inden for mange forskellige discipliner kommer også i 2015 til
Sønderborg, og kommunens mange skoleelever, gymnasieelever og øvrige studerende, samt deres undervisere opfordres til at benytte dette unikke tilbud – men alle
arrangementer er åbne og gratis for alle borgere. I dette program kan du se, hvilke
foredrag og arrangementer, der tilbydes i Sønderborg Kommune.
Mød op, og få tankevækkende og inspirerende viden med hjem.
Der er mange forskellige temaer at blive klog på - rigtig god fornøjelse!
Med venlig hilsen
Birgitte Bjørn Petersen, House of Science,
koordinator for Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune
Alle foredrag og aktiviteter er offentligt tilgængelige og gratis at deltage i.
Kontakt: Birgitte Bjørn Petersen, House of Science, tlf. 2790 4539, bipt@sonderborg.dk
Scan koden og læs mere
om foredragene. Eller gå
ind på www.forsk.dk

Deltagende partnere:
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GLOBALT DEMOKRATI?
Klimaforandringerne og den seneste finansielle
krise er eksempler på en ny type af internationale
og globale udfordringer, som vi som stater,
borgere og mennesker står overfor. Når vi skal
håndtere disse grænseoverskridende udfordringer, etablerer vi ofte nye politiske organer
og organisationer, som kun sjældent er valgt i
en demokratisk proces. Hvordan sikrer vi disse
politiske aktørers legitimitet?
Torsdag den 23. april kl. 10-11
Alssundgymnasiet, Grundtvigs Allé 86,
6400 Sønderborg
Forelæser:	
Ph.d.-studerende Signe Blaabjerg
Christoffersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Alle er velkomne

FRA AFFALD TIL VÆRDIFULDE PRODUKTER
Alene i Danmark skrottes der årligt over 10.000
ton udtjente vindmøllevinger, der ikke umiddelbart kan genanvendes. Derfor er mængden af
denne slags skrot stigende, og man forudser, at
mængden vil stige til 380.000 tons årligt fra 2040.
Hülya Ucar fortæller om, hvordan det er lykkedes
hende at nedbryde vingerne til dets bestanddele:
Fibre, fyldmateriale, hærder samt værdifulde
kemikalier. Hülya kommer også ind på de samfundsmæssige og økonomiske perspektiver i en
øget genanvendelse.
Torsdag den 23. april kl. 10-11
Business College Syd, Sdr. Landevej 30,
6400 Sønderborg
Forelæser:	Ph.d.-studerende Hülya Ucar Sokoli
Aalborg Universitet, Esbjerg
Alle er velkomne
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KEMI DER HELBREDER
Lægemidler skal helst virke helt præcist og uden
bivirkninger. Kroppen skal let kunne optage dem,
og der skal tages hensyn til miljøet, resistens
udvikling og renhedskrav. I øjeblikket er målrettede lægemidler med kompliceret struktur, der,
som missiler, kan styres til det syge område og
så aktiveres, på tegnebrættet. Udviklingen åbner
både perspektiver og udfordringer for læge
middelkemikeren.
Torsdag den 23. april kl. 10-11
VUC Syd, Løkken 1, 6400 Sønderborg
Forelæser:	
Professor Mikael Begtrup, Institut
for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Alle er velkomne

BRÆNDSELSCELLER OG ELEKTROLYSE:

En del af løsningen på fremtidens energiudfordringer?
Vi kan ikke med sikkerhed forudsige, hvordan vores
samfund vil se ud om 50-100 år. Det kræver mere
energi, som skal laves på forsvarlig vis fra ved
varende energikilder. Vi er godt på vej med vindmøller og solceller, men hvad hvis vinden ikke blæser og
solen ikke skinner? Vi har brug for flere vedvarende
energikilder, og vi har brug for at lagre strøm til
senere brug. Brændselsceller og elektrolyse er to
teknologier, som netop kan det.
Torsdag den 23. april kl. 11-12
HTX på EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18,
6400 Sønderborg
Forelæser:	
Prof. (mso) Dr. rer. nat. og sektionsleder Anke Hagen, DTU Energi
Alle er velkomne
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EN PLANTES SVAR PÅ MILJØÆNDRINGER
Klimaændringer, landbrug og indførsel af eksotiske
arter er nogle af de menneskeskabte forandringer,
som påvirker miljøet. Planter kan ikke bare flygte til
et bedre tilholdssted, når omgivelserne bliver ufordelagtige. Med tagrør som eksempel vil jeg illustrere, hvilke fascinerende tilpasningsevner planter har
i forhold til vore dages miljøændringer, og hvordan
et anderledes miljø, kan få de bedste og de værste
egenskaber frem i arten.
Torsdag den 23. april kl. 12-13
Alssundgymnasiet, Grundtvigs Allé 86,
6400 Sønderborg
Forelæser:

Postdoc Franziska Eller, Aarhus
Universitet og Biocenter Klein
Flottbek, Hamburg Universitet
Alle er velkomne

DA MATEMATIKKEN FORKORTEDE KRIGEN
I 1933 lykkes det tre polske matematikere at bryde
den tyske Enigma kode. Under 2. verdenskrig
delte de polske matematikere deres viden med de
allieredes efterretningstjenester og forsynede de
allierede med vitale efterretninger, der forkortede
krigen med 6 til 12 måneder. Foredraget trækker
forbindelser fra anvendelse af matematik til kodebrydning til beskyttelse af data i vidensamfundet.
Torsdag den 23. april kl. 12-13
Business College Syd, Sdr. Landevej 30,
6400 Sønderborg
Forelæser:

Professor mso., ph.d Claus
Michelsen, Laboratorium for
Sammenhængende Uddannelse og
Læring - Syddansk Universitet
Alle er velkomne
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KAN TYPE-1-DIABETES HELBREDES?
Diabetes type-1 kan endnu ikke helbredes, men
nye metoder kan måske gøre den syge insulinfri.
Der udføres forsøg med transplanterede insulinproducerende beta-celler og måske en dag også
med stamceller. Desværre er en sådan transplantation ikke permanent, da kroppens immunsystem
hos type-1 diabetikeren er aggressiv over for nye
beta-celler. Kom og hør om den nyeste forskning
og diagnostik, der måske kan bringe os til bedre at
forstå, hvad der får diabetes-type-1 til at opstå.
Torsdag den 23. april kl. 13-14
Alssundgymnasiet, Grundtvigs Allé 86,
6400 Sønderborg
Forelæser:	
L
 ektor Carl-Henrik Brogren,
Bartholin Instituttet, Rigshospitalet,
København Universitet.
Alle er velkomne

KORN SOM VITAMINPILLER
Mere end halvdelen af jordens befolkning lider af
fejlernæring. Hårdt ramt bliver især børn, hvor
skaderne ofte er uoprettelige eller medfører
døden. Søren Berg fra Forskningscenter Flakkebjerg fortæller om arbejdet med at øge indholdet
af jern og zink i hvede og byg, der er med til at
føde en stor del af jordens befolkning. Ved hjælp
af bioteknologi gør man korn til vitaminpiller, for
derigennem at forbedre fattiges levevilkår i især
den tredje verden.
Torsdag den 23. april kl. 14-15.30
Sønderborg Statsskole, Kongevej 37,
6400 Sønderborg
Forelæser:	
Lektor Søren Borg, Genetik og
Bioteknologi, Forskningscenter
Flakkebjerg, Aarhus Universitet
Alle er velkomne
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BOTNETS - ORGANISERET KRIMINALITET PÅ NETTET
Et botnet er et netværk af hackede computere,
der oftest styres af kriminelle og bruges til for
eksempel tyveri af personlige oplysninger og
bankoplysninger og til angreb mod virksomheder
eller myndigheder. Man regner med, at der alene
i Danmark er omkring 100.000 inficerede computere. Kom og hør, hvordan botnets fungerer og
få et overblik over den forskning, som vi laver for
at blive bedre til at bekæmpe dem.
Torsdag den 23. april kl. 16-17
Biblioteket i Sønderborg, Kongevej 19,
6400 Sønderborg
Forelæser:

Lektor Jens Myrup Pedersen,
Institut for Elektroniske Systemer,
Aalborg Universitet
Alle er velkomne

SCRUM MASTER
Scrum handler om at være hurtig, let og smidig,
og om at kunne tilpasse sig ændringer, når man
arbejder projektorienteret. Det stiller krav til både
processen og medarbejderne, og det er disse
krav, der vil blive belyst. Foredraget vil være
praktisk orienteret og fokusere på:
1) Roller og ansvar i Scrum processen
2) Hvad en Scrum implementering kræver af en
organisation
3) Hvilke udfordringer man typisk vil møde i
brugen af Scrum
Fredag den 24. april kl. 9-10
HTX på EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18,
6400 Sønderborg
Forelæser:

Certificeret ScrumMaster &
Direktør Andreas Slavensky
- AN Group A/S
Alle er velkomne
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KVARKER, HIGGSER OG MINI BIG BANGS
Large Hadron Collider, LHC, er kaldt verdens
største fysikforsøg. Det nye kæmpemikroskop,
bygget i en 27 km lang tunnel nær Geneve, er et
teknologisk vidunder. Fra molekyler og atomer bevæger vi os dybt ind i en mystisk verden af kvarker,
gluoner, higgser og supersymmetri. Og hvem ved,
måske åbner der sig noget helt nyt og uventet?
Undervejs er der udviklet en masse ny teknologi,
som før eller siden finder vej til vor dagligdag.
Fredag den 24. april kl. 10-11
Alssundgymnasiet, Grundtvigs Allé 86,
6400 Sønderborg
Forelæser:

Videnskabelig medarbejder
Børge Svane Nielsen, Niels Bohr
Instituttet, Københavns Universitet
Alle er velkomne

BIGDATA FROM BIGMACHINES
Big Data bruges oftest om store datasæt, der
beskriver mennesker og forretningsgange, men en
meget stor kilde til Big Data er datasæt fra store
maskiner, både i videnskabeligt udstyr og i industriel produktion. Historisk set har ”Big Science”
været frontløber indenfor Big Data, eksempelvis
CERN’s Large Hadron Collider, og videnskaben er
stadigvæk helt i front når det kommer til indsamling og analyse af enorme datasæt. Kom og hør
mere om fremtiden indenfor Big Data analyse,
og hvordan dele af dette allerede er på vej til den
danske industri.
Fredag den 24. april kl. 10-11
Sønderborg Statsskole, Kongevej 37,
6400 Sønderborg
Forelæser:
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Professor Brian Vinter, Niels Bohr
Institutet, Københavns Universitet
Alle er velkomne

SOCIALE MEDIER OG SPØRGSMÅLET OM PRIVATLIV
Hvornår har vi privatliv på de sociale medier, og
hvornår er vi skueplads for medierne? Kan journalister frit anvende informationer fra åbne profiler
på nettet, herunder personfølsomme oplysninger?
Og hvad med dine billeder? Hvad hvis profilen er
lukket? Betyder det, at oplysningerne ikke må anvendes, fordi de er private? Og hvis det er tilfældet,
er profilen så altid at betragte som lukket? Dette
er nogle af de spørgsmål, projektet berører. Der
tages udgangspunkt i pressenævnets praksis.
Fredag den 24. april kl. 11-12
Business College Syd, Sdr. Landevej 30,
6400 Sønderborg
Forelæser:	
Cand.jur., ph.d.-stipendiat, Jøren
Ullits Olai Nielsen, Københavns
Universitet og Danmarks
Journalisthøjskole
Alle er velkomne?

FRA FILOSOFI TIL KUNSTIG INTELLIGENS

- hvordan vi får computere til at tale som mennesker?
Et mål for forskningen i kunstig intelligens og
sprogteknologi har længe været at opnå gnidningsfri, overbevisende kommunikation mellem
menneske og computer, men dette mål er langt fra
nået. Tag med på en rejse som starter i filosofiens
verden og ender ved et helt nyt bud på, hvordan vi
en dag kommer til at tale rigtigt med computere via avanceret kunstig intelligens. Der trækkes en
klar linje fra sprogfilosofien til et nyt bud på, hvordan fremtidens talende computere kan trænes til
at kommunikere på menneskelige præmisser.
Fredag den 24. april kl. 12-13.30
HTX på EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18,
6400 Sønderborg
Forelæser:	Cand.it, Erik David Johnson,
Netcompany
Alle er velkomne
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PROJEKTMESTERSKAB FOR 7. - 9. KLASSER
12 folkeskoleklasser fra Sønderborg Kommune
præsenterer deres projektopgaver for en sal med
trehundrede elever fra 7. – 9. klasse. Projekterne
bliver bedømt af et universitetspanel, der kårer
et vinderprojekt. Deltagerne i salen kårer også et
projekt. Dagen byder desuden på rundvisning på
campus og præsentation af forskningsprojekter på
Syddansk Universitet i Sønderborg.
Fredag den 24. april kl. 10-14
Syddansk Universitet, Campus Sønderborg, Alsion 1,
6400 Sønderborg
Arrangør:

Lise Kanstrup, Mads Clausen Instituttet SDU, Campus Sønderborg,
Alsion, i samarbejde med Michael
Stender, House of Science
Konferencier: Jacob Riising
Alle er velkomne

AKTIVE HJERNER
Lige nu affyrer din hjerne signaler om, hvad du
læser. Hvor meget, du kommer til at huske, afhænger bl.a. af, om du har været fysisk aktiv i dag.
Mange af os er bevidste om, at fysisk aktivitet
skaber et større velbefindende generelt, men i
vores teknologi-drevne verden er det nemt at
glemme, at vi er født til at bevæge os. Hvordan
påvirker det vores evne til at huske og til at lære,
og bliver vi virkelig kloge af at bevæge os?
Fredag den 24. april kl. 14-14.45
Syddansk Universitet, Campus Sønderborg, Alsion 1,
6400 Sønderborg
Forelæser:
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Mona Have Sørensen,
Ph.d.stipendiat, Institut for idræt og
biomekanik, Syddansk Universitet
Odense
Alle er velkomne

Fredag (Åben for alle)
den 24. april
16.00-19.30
:
Alsion

2015

Campus Sønderborg

FORSKN1NGSDØGN

Program
14:30-17:00 Udvikling i Syd- og
Sønderjylland (IFG og Kaare Dybvad,
Væksthus Sjælland
17:00 Light break
17:15 A history of the speed of light
– Jan Frercks, EUF & MCI

2015
17:00 -18.30

Spot på Kommunikation
1NGSDØGN
FORSKN
(IDK, ongoing slideshow)
Campus Sønderborg

17:45-18:30 Light & Science – an enlightening
experience - MCI
19:30 - IRCA Filmfestival

IRCA

I forbindelse med Forskningens Døgn 2015 afholder
Innovation Research Cluster Alsion (IRCA) en
videnskabelig filmfestival.
Gymnasieelever og studerende fra Danmark og
Nordtyskland kan deltage i filmfestivalen.
Eleverne og de studerende har muligheden for at
deltage i filmfestivalen ved at producere deres egen
kortfilm. Filmfestivalens vinder får et rejselegat på 25.000 kr.

IRCA

2015 er lysets internationale år og derfor skal kortfilmene,
der deltager i filmfestivalen, alle have lys som emne.
Juryen består af:
Esben Tønnesen (instruktør), Thilo Körkel (redaktør „Spektrum für die Wissenschaft“) og Michael Bauer (professor, CAU).

videnskabelig filmfestival

Kortfilmene skal blive indsendt senest den 15.4.2015 og
de skal sendes til: Mads Clausen Instituttet, att: Barbara
Tvede Hansen, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

Den videnskabelige filmfestival bliver
afholdt den 24.april 2015 fra kl. 19:30
i koncertsalen, Alsion i Sønderborg.

Der er også mulighed for at deltage i filmfestivalen som
gæst og opleve filmfestivalen og se de kortfilm, der er
kommet i finalen. Vinderen af filmfestivalen bliver først
kåret til filmfestivalen og gæsterne har mulighed for at
stemme på deres yndlings-kortfilm. Gæster kan sende
deres tilmelding per mail til
barbara@mci.sdu.dk senest mandag, den 20.4.2015.
IRCA håber, at mange har lyst til at deltage i filmfestivalen
– som gæst eller som deltager!

IRCA

Med venlig hilsen,
Barbara Tvede Hansen,
koordinator IRCA
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Guide til arrangementer og foredrag på
Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune
Alle aktiviteter og foredrag er offentligt tilgængelige og
gratis at deltage i. Bare mød op!
Start

Torsdag den 23.04.15

Fredag den 24.04.15

Kl. 9

EUC Syd:
Scrum Master
Kl. 9-10

Kl. 10

Alssundgymnasiet:
Globalt
demokrati?
Kl. 10-11

Kl. 11

EUC Syd:
Brændselsceller – løsningen på
fremtidens energiudfordringer?
Kl. 11-12

Kl. 12

Alssund
gymnasiet:
Planters svar på
miljøændringer
Kl. 12-13

Kl. 13

Alssundgymnasiet:
Kan diabetes helbredes?
Kl. 13-14

Kl. 14

Sønderborg Statsskole:
Korn som vitaminpiller
Kl. 14-15.30

VUC Syd:
Kemi der
helbreder
Kl. 10-11

Business
College Syd:
Fra affald til
værdifulde
produkter
Kl. 10-11

Business
College syd:
Matematikken der
forkortede krigen
Kl. 12-13

Kl.
14.30
Kl. 16

Scan koden og
læs mere om
foredragene.
Eller gå ind på
www.forsk.dk

Sønderborg Bibliotek:
Botnets
– organiseret kriminalitet på nettet
Kl. 16-17

Kl.
19.30

Alssundgymnasiet:
Kvarker,
higgser og
mini Big Bangs
Kl. 10-11

Sønderborg
statsskole:
Big Data from
big Machines
Kl. 10-11

Business College Syd:
Sociale medier og privatliv
Kl. 11-12

Syddansk
Universitet
Sønderborg,
Alsion:
Projektmesterskaber
Kl. 10-14

7. - 9. klasser
EUC Syd:
konkurrerer i
Fra filosofi til kunstig intelligens projektarbejde
Kl. 12-13.30

Syddansk Universitet Sønderborg, Alsion:
Aktive hjerner
– din hjerne lukker ned, når du sidder stille
Kl. 14-15
Syddansk Universitet Sønderborg, Alsion:
IRCA – om bla. lysets år
Se det spændende program på side 11
Flere foredrag på engelsk.
Kl. 14.30-18.30

Syddansk Universitet Sønderborg, Alsion:
ICRA videnskabelig filmfestival
Kl. 19.30-ca. 22

Start

Lørdag den 25.04.15

Kl. 15

Gråsten Bibliotek:
På sporet af bronzealderens håndværkere
Kl. 15-16

Ved deltagelse af større hold, venligst tilmelding
til bipt@sonderborg.dk, tlf. 2790 4539

