FORSKNINGENS

DØGN

21.-26.
APRIL 2018

Forskningens Døgn i Sønderborg danner atter rammen om 5 døgn, hvor forskere
fremlægger deres nyeste forskning og går i dialog med unge og borgere i øvrigt
om fremtidens samfund. Det er gratis, det er for alle, det er en unik mulighed
for at blive udfordret og fagligt på linje med den nyeste forskning.

Samlet program for Sønderborg Kommune
Forskningens Døgn samarbejder lokalt – særligt mellem:

Kære borger i Sønderborg Kommune
I Sønderborg Kommune er der god tradition for at have visioner for fremtiden – med nysger
righed og videbegær. Lokal forskning og globalt udsyn forenes i en buket af gratis videns
tilbud; debatmøder, foredrag og aktiviteter. Ungdomsuddannelser, universitet, biblioteker
og sygehus samarbejder om at lægge den nyeste viden om bæredygtige dimensioner og
menneskelige vilkår i vores samfund frem til debat og eftertanke.
Med Sønderborg Kommune som dansk medlem af UNESCO-netværket for Learning Cities, hvor
bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring – for alle – er afgørende forudsætninger for
fremtidig udvikling og vækst, er det med glæde, at Forskningens Døgn 2018 over 5 dage byder
velkommen til over 25 arrangementer, der alle er offentligt tilgængelige og gratis at deltage i.
Arrangementer samlet i denne folder, foregår både i Sønderborg, Nordborg, Hørup og Gråsten
– på biblioteker, sygehuset, ungdomsuddannelser og ikke mindst 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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Gå fra sans og samling på Sygehus Sønderjylland
Kom på sygehuset og vær med til at indlægge en bedsteforælder.
Hospitalsklovnen tager imod, når sygehuset slår dørene op for
en dag i sansernes og i forskningens tegn. Du kan blandt meget
andet være med til at indlægge mormor, som er blevet syg og
må en tur på sygehuset. Se hvad der sker under en indlæggelse,
og stil alle dine spørgsmål til personalet, som denne dag har
ekstra god tid til at svare.
Besøg også de mange stande, hvor du kan:
- Se ind i dit eget øre
-	Møde personalet fra afdelingen
Bedøvelse og Intensiv, se deres udstyr
og hør om deres arbejde
-	Smage ting med bind for øjnene,
lege med sansekasser

-	Lyse med en lampe ind i øjet, finde ud af hvad
musikterapi kan gøre
- Prøve en kugledyne, se bakteriernes livretter
-	Deltage i konkurrencer med spændende præmier,
og meget mere...se det fulde program på
www.sygehussonderjylland.dk/forskningensdøgn

Hvornår: Lørdag den 21. april kl. 10-14
Hvor: 	Tidligere Personalekantine, Sygehus Sønderjylland, Sydvang 1, 6400 Sønderborg og
Lærings- og forskningshuset, Sygehus Sønderjylland, Kresten Phillipsens vej 15
Indgang F, 6200 Aabenraa
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til Sygehus Sønderjylland, T 7997 0000

Social Entrepreneurship and Participation, Benefit4Regions (engelsk og dansk)
When talking about entrepreneurship focus is often on
business heroes who create or improve businesses. In social
entrepreneurship focus is on how teams – and not individuals –
find new ways to cope with societal challenges. This is what ten
regional case study teams are doing in the frame of the
Interreg-project Benefit4Regions (B4R) in a cross-border
setting.

Forelæser: Lektor Suzanne Gretzinger,
IRCA, Institut for entreprenørskab og
relationsledelse, Syddansk Universitet,
Sønderborg
Landdistrikstkoordinator Connie Mark
Skovbjerg, Sønderborg Kommune
Projektleder Åse Ditlefsen Ferrão,
Sønderborg Kommune

Hvornår: Mandag den 23. april kl. 09-10.30
Hvor: 	Alsion, lokale M305
Hvem:
For borgere, virksomheder
Arrangør: Spørgsmål rettes til SDU, Susanne Gretzinger, sug@sam.sdu.dk T 65501753
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Europæisk Ungdoms Science Parlament og Forskningens Døgn
Vindmølleteknologiens udfordringer – før og nu
De sidste 800.000 år har koncentrationen af CO2 i atmosfæren ikke
været over 300 ppm. I September 2016 steg den over 400 ppm,
og den kommer ikke under den værdi i jeres og jeres eventuelle
børns levetid. Vindmøller er med til at bremse udledningen af CO2,
og de fortsatte forbedringer af deres teknologi er et vigtigt bidrag
til at mindske jordens temperaturstigning. I foredraget introduceres teknologiske udfordringer i vindmøllernes historie, samt de
fremtidige udfordringer som vi sammen skal løse for at blive fri af
fossile energikilder.

Åbningsoplæg: Professor Morten
Hartvig Hansen, Mads Clausen Instituttet,
Syddansk Universitet, Sønderborg

Hvornår: Mandag den 23. april kl. 09-10
Hvor: 	SDU, Alsion 2, 6400 Sønderborg – lokale U101
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
Oplægget danner baggrund for den gruppe af unge, som de kommende
dage i Europæisk Ungdoms Science parlamentet EUSP - arbejder
med temaet ”Bæredygtig mobilitet – varer, mennesker, data”

Optiske fibre
Optiske lyslederkabler gør det muligt at transmittere enorme
mængder at data, hvilket er essentielt i vores informationssamfund – for eksempel i internettet. Optiske lysledere er glasrør med
en diameter svarende til et menneskehår. Disse kan transmittere
lys, som netop er en enestående bærer af information. I foredraget
gennemgås principper for, hvorledes lys kan bære information, samt
hvorledes lys kan transmitteres gennem optiske fibre.
Hvornår: Mandag den 23. april kl. 10-11
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
Forelæser: Professor Karsten Rottwitt,
Danmarks Tekniske Universitet
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Engineering a better sun for for solar cells (Nano optics) (engelsk)
The sun is an exceptionally bad source of light for solar cells.
This is old knowledge – and yet no economical solutions exist
addressing this problem. Surprisingly, one solution – based on the
reshaping of the sunlight reaching the cell – was suggested in the
1950s and yet still goes largely unused to this day. The promises of
thermophotovoltaics (TPV) go far beyond efficient solar cell operation
– power supplies for satellites, off-grid ovens and gas-burner and
electricity cogeneration in hot industrial processes are just some
the promises that TPV brings.

Forelæser: Post doc Alexander S.
Roberts, Mads Clausen Instituttet,
Syddansk Universitet, Sønderborg

Hvornår: Mandag den 23. 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
Oplægget danner baggrund for den gruppe af unge, som de kommende
dage i Europæisk Ungdoms Science parlamentet EUSP – arbejder
med temaet ”Bæredygtig mobilitet – varer, mennesker, data”

Border regions and social media (engelsk)
There are many similarities between Danish and the German
cultures, but there are also many subtle differences. Currently,
knowledge about these subtle differences is only available in
hard-to-digest scientific studies or in humorous, stereotypical
and very general publications and that knowledge is rather
fragmented and anecdotal. The problem is that if someone fails
to behave as expected in the other culture, they might appear
to be impolite or arrogant, or their behavior might be seen as a
confirmation of stereotypes about the other culture. This is why
it is important to increase cultural awareness and to facilitate
the dialogue between Danes and Germans.
Forelæser: Forskningsassistent, Maria
V aus der Wieschen, Institut for design og
kommunikation, Syddansk Universitet,
Sønderborg

Hvornår: Mandag den 23. 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
Oplægget danner baggrund for den gruppe af unge, som de kommende
dage i Europæisk Ungdoms Science parlamentet EUSP – arbejder
med temaet ”Bæredygtig mobilitet – varer, mennesker, data”
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Getting into the heads of people, Neo Nomades

Forelæser: Professor MSO Kerstin
Fischer, stud. ph.d. Lars C Jensen, Institut
for design og kommunikation, Syddansk
Universitet, Sønderborg

- A careful analysis of the details of human-robot interaction can
reveal people’s beliefs and expectations. When designing a robot,
engineers have to make many decisions: what should the robot look
like, how large should it be, what should it do, what should it say,
etc. In many cases, one can simply ask people what they prefer, for
instance, in questionnaires or in focus groups, showing pictures or
paper prototypes, that is, models of the respective robot. However,
when it comes to how robots should behave, people often do not
know themselves what exactly is important to them, what behaviors
they would prefer and what capabilities are a must. Here, one can
only carry out experiments to get into people’s heads.
Hvornår: Mandag den 23. 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
Oplægget danner baggrund for den gruppe af unge, som de kommende
dage i Europæisk Ungdoms Science parlamentet EUSP – arbejder
med temaet ”Bæredygtig mobilitet – varer, mennesker, data”

When AI meets prototyping (engelsk)
Artificial Intelligent has been dramatically developed in recent years.
AlphaGo, an AI developed by DeepMind, smashed over all the best
human ‘Go’ players, who have the smartest brains in the world. We
used to believe that machines can never beat humans on this game,
but the technology proofs that we are wrong again. Prototyping is
the central part of the innovation process. Will AI also lead humans
on innovation? What will the sparks be when AI meets prototyping?
Can machines help us turning our creative ideas into prototypes,
making the process more efficient, lower its costs, and getting the
product launched on the market earlier? The new research will
help you to figure it out.

Forelæser: ph.d. Fei Yu, Mads Clausen
Instituttet, Syddansk Universitet,
Sønderborg

Hvornår: Mandag den 23. april kl. 13-14
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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Kulturøkologi
Hvad gør et kulturliv bæredygtigt? Hvis man undersøger, hvordan
kulturorganisationer relaterer sig til hinanden, får man øje på et
ofte komplekst system af gensidige afhængigheder. Man får også
øje på, hvordan dette system i sig selv fungerer, uafhængigt af de
enkelte organisationers adfærd.
Hør Thomas Burø præsenterer aktuel forskning i kulturøkologi og
forklare, hvordan komplekse forbindelser mellem kulturorganisationer gør kultur bæredygtig.

Forelæser: Stud. ph.d. Thomas Burø,
Copenhagen Business School

Hvornår: Mandag den 23. april kl. 16-17
Hvor: 	Multikulturhuset, Sønderborg Bibliotek,
Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål til Sønderborg Bibliotek, T 8872 4200

Modernitetens gåde

Forelæser: Professor Bente Rosenbeck,
Københavns Universitet, Center for
kønsforskning

Billedet forestiller to tjenestepiger – ikke purunge og endnu ugifte. De to unge kvinder har et arbejde, som de får løn for, og måske
allervigtigst: De sparer op. Typisk for den store gruppe af unge,
som tidligt kom ud at tjene, som blev sent gift, og som derfor
kunne nå at spare op, således at de ikke påbegyndte ægteskabet
helt på bar bund. Dette mønster – som kan spores helt tilbage
til 1500-tallet – havde nogle samfundsmæssige konsekvenser,
som kan bidrage til at forklare, hvorfor grunden blev lagt til et
europæisk ’take off’ ind i en industriel og kapitalistisk tidsalder.
Bente Rosenbeck fortæller historien om, hvordan Europa og først
og fremmest Vesteuropa blev moderne i 1800-tallet.
Hvornår: Mandag den 23. april kl. 16.30-17.30
Hvor: 	Gråsten Bibliotek, Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4,
6300 Gråsten
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål til Gråsten Bibliotek, T 8872 4202
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Kl. 10-14
Fra sans og samling
på Sygehuset i
Sønderborg
Gå på opdagelse i
sanserne.

Lørdag den 21.04.18

På engelsk
EUSP

Kl. 11-12
Det Blå
Gymnasium
Border regions
social media
Maria aus der
Wieschen, SDU

På engelsk
EUSP

Kl. 11-12
Statsskolen
Getting into the
heads of people
Professor Kerstin
Fischer og Stud.
ph.d. Lars C
Jensen, SDU

Kl. 18-ca. 20
Middag for EUSP-elever, aften på SDU

Gruppearbejder i EUSP fortsætter til ca. kl. 16

På engelsk
EUSP

Kl. 11-12
Alssundgymnasiet
Better solar cells
Post Doc
Alexander
Roberts, SDU

Kl. 09-10
Alsion U101
Vindmølleteknologiens udfordringer – før og nu
Professor Morten Hartvig Hansen, Syddansk Universitet

EUSP-science Parlament

Mandag den 23.04.18

Kl. 16.30-17.30
Biblioteket,
Gråsten
Modernitetens
gåde

Kl. 16-17
Multikulturhuset,
Sønderborg
Kulturøkologi

På engelsk

Kl. 13-14
Det Blå Gymnasium
Innovation
prototyping
PhD Fei Yu, SDU

Kl. 10-11
EUC-Syd
Optiske fibre
Professor
Karsten Rottwitt,
DTU

På engelsk

Kl. 09-10.30
Alsion, M305
Social
entreprenørskab
Lektor Suzanne
Gretzinger, SDU

Kl. 08-16
Farverihallen, EUC Syd
EUSP
- Science Parlament
Bæredygtig mobilitet,
mennesker, varer
og data – fremtidens
løsninger.
Afstemningsdag.
Se program.

På engelsk

Kl. 13-14
Statsskolen
Going to the limit not
beyond
Ph.d. Till Leissner, SDU

Kl. 11-12
VUC – Syd
Hvorfor er fysisk
aktivitet dog så sundt?
Stud. ph.d.
Jonas Roland
Knudsen, KU

Kl. 10-11
Alssundgymnasiet
Mad til miliarder
Stud. ph.d. Andreas
Carstensen, KU

Tirsdag den 24.04.18
Kl. 10-11
Biblioteket Nordborg
Var der virkelig en
vikingetid?

Alle arrangementer er offentligt tilgængelige og gratis at deltage i. Hvis ikke andet er anført, er oplægget på dansk og tager ca. en time
Læs mere på www.forsk.dk

Guide til foredrag og aktiviteter i uge 17 – Forskningens Døgn i Sønderborg Kommune 2018

Kl. 11-12
EUC-Syd
Big Data, smart cities.
Digitalisering og innovation,
borgerdeltagelse
Lektor Lars Bodum, AAU

Kl. 18-19
Biblioteket Hørup
Hvad laver din lever?

Kl. 16-17
Biblioteket Augustenborg
Immunforsvar, kur mod arvelige
sygdomme?

På engelsk

Kl.09-10
EUC Syd
Servo control of pneumatic robots
Adjunkt Hossein Ramezani, SDU

Kl. 11-12
EUC Syd
Fremtidens biobrændstof
Adjunkt Martin Høj, DTU

Kl. 10-11
Biblioteket Nordborg
Kriminalitet og straf

Kl. 09-10
Det Blå Gymnasium
Glokalisering,
Ph.d. Svend Hollensen, SDU

Onsdag den 25.04.18

Kl. 11-12
Alssundgymnasiet
En verden af matematik
Professor Vagn Lundsgaard
Hansen, DTU

Kl. 09-10
Statsskolen
Kulturens pixels – dansk tysk
interkulturel forståelse
Cand. mag. Irene Simonsen, SDU

På engelsk

Kl. 11-12
VUC
The Lie is the limit?
Lektor Oliver Niebuhr, SDU

Torsdag den 26.04.18
Kl. 10-14
Alsion
Projektmesterskab
Folkeskoler og SDU
Se program

Europæisk Ungdoms Science Parlament – EUSP
– Bæredygtig mobilitet – varer, mennesker, data
De ca. 60 unge fra forskellige ungdomsuddannelser er mellem 17
og 20 år. De har under deres parlamentssamlinger mødt forskere,
der har præsenteret deres nyeste forskning inden for forskellige
dimensioner af bæredygtig mobilitet: Transport af mennesker,
varer og data.

Parlament: SDU-studerende leder
parlamentsgrupperne igennem debatten

De unge har udvalgt det, der har betydning for dem, og har forberedt argumenter for deres ønsker for fremtiden. Men først skal de
debattere og derigennem prioritere de mange forhold, fremtiden
udfordrer dem med. Igennem en demokratisk proces vil de unge lade
det bedste argument vinde, og til sidst stemme om de forskellige
forslag, der til slut sammenfattes i et charta, de unge overrækker
til borgmester Erik Lauritzen.
Hvornår: Tirsdag den 24. april kl. 08-16
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
– i Farverihallen
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Mad til milliarder, Global og bæredygtig fødevareproduktion
Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige fra 7 til 9,5
milliarder mennesker, hvilket svarer til næsten 40 procent flere, end
vi er på kloden i dag. Det stiller store krav til den globale fødevareproduktion, da vi i de næste 40 år skal producere flere fødevarer,
end hvad vi samlet set har produceret i de foregående 12.000 år.
Men hvordan skal det lykkes at brødføde 9,5 milliarder mennesker
i en verden, hvor næsten 900 millioner allerede sulter, og 3 mil
liarder lider af fejlernæring? Hvordan sikrer vi, at der ikke opstår
en omfattende mangel på fødevarer, når klodens befolkning stiger
så voldsomt?

Forelæser: Stud. ph.d. Andreas
Carstensen, Københavns Universitet

Jeg vil beskrive en række grundelementer, der knytter sig til de
mange problemstillinger omkring global fødevareproduktion og
en bæredygtig udnyttelse af klodens ressourcer. Der findes ikke
et entydigt svar på denne problematik, men vi vil diskutere fordele
og ulemper ved nogle af de løsningsforslag, der har været oppe at
vende både national og internationalt.
Hvornår: Tirsdag den 24. april kl. 10-11
Hvor: 	Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86,
6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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Var der virkelig en vikingetid?
De fleste kender den videnskabelige metode til at inddele oldtidens
kulturudvikling. Hertil kommer en vikingetid, der blev indført som
en politisk manifestation efter nederlaget i 1864. Danskerne skulle
varme sig ved tanken om en tidligere nordisk storhedstid.
En historiker vil uden tøven sige, at vikingetiden indledtes med
plyndringen af klosteret på Lindisfarne i år 793 – men hvad har
denne begivenhed betydet for den skandinaviske bonde? Ikke meget.
Men nogenlunde samtidigt erstattedes æggen i hans jernkniv med
et helt nyt materiale: Stål. Det var en teknologisk revolution, som
en meget stor del af befolkningen fik gavn af. Henriette Lyngstrøm
sætter fokus på det der almindeligvis kendes som vikingetiden.
Forelæser: Lektor Henriette Lyngstrøm,
Københavns Universitet, Saxoinstituttet

Hvornår: Tirsdag den 24. april kl. 10-11
Hvor: 	Nordborg Bibliotek, Løjertoft 7, 6430 Nordborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål til Nordborg Bibliotek, T 8872 4201

Hvorfor er fysisk aktivitet dog så sundt? -et molekylært perspektiv
De positive effekter ved fysisk aktivitet er mange og overbevisende,
det har vi vidst i flere tusinde år, men hvorfor egentlig og hvordan kan
vi udnytte den viden? Hvis vi vil have det fulde udbytte af potentialet i
fysisk aktivitet er vi nødt til at forstå præcist hvordan fysisk aktivitet
regulerer de forskellige biologiske processer i vores krop. I dette
foredrag får du et indblik i hvordan man nørder de molekylære
mekanismer der bliver tændt for, når du er aktiv, så vi måske en
dag kan opfinde en motionspille.
Forelæser: Stud. ph.d. Jonas Roland
Knudsen, Københavns Universitet

Hvornår: Tirsdag den 24. 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

Going to the limit, not beyond! – cancer operation (engelsk)
The uncertainty after a cancer operation is bad: ”Did the tumor disappear completely?” This is where the Interreg project CellTom comes
into play. At SDU Sønderborg and Lübeck University researchers
develop an innovative and reliable technique to detect tumor margins.
Hvornår: Tirsdag den 24. april kl. 13-14
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: Ph.d. Till Leissner, Mads
Clausen Instituttet, Syddansk Universitet,
Sønderborg

11

Glokalisering
Hvordan en forretning kan være global og lokal på samme tid
– Erfaringer fra Electrolux
Global + Lokal = Glokal. Nogle mennesker tror, at for at få success
skal man enten følge en global strategi (som Coca-Cola) eller en lokal
strategi (fx fødevareproducenter). Electrolux-sagen viser, at begge
strategier kan lykkes på samme tid og stadig være succesfulde.
Hvornår:	Onsdag den 25. april kl. 09-10
Hvor: 	Det blå Gymnasium, Sdr. Landevej 30,
6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Forelæser: Ph.d. Svend Hollesen, Institut
for Entreprenørskab og relationsledels,
Syddansk Universitet, Sønderborg

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Kriminalitet og straf
Hvad sker der, når man kommer i fængslet, og hvad sker der bagefter, når man kommer ud? Anette Storgaard giver os et billede af,
hvad det er samfundet straffer og hvorfor.
Hvornår:	Onsdag den 25. april kl. 10-11
Hvor: 	Nordborg Bibliotek, Løjertoft 7, 6430 Nordborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål til Nordborg Bibliotek, T 8872 4201
Forelæser: Professor Anette Storgaard,
Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Fremtidens biobrændstof
I Europa bidrager forbrænding af fossile brændstoffer til transportformål med 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser, og for
USA er dette tal 26 % (OECD data 2005 til 2015). Derfor er der behov
for at finde bæredygtige og CO2-neutrale løsninger til dette energibehov. Det formodes at skibs- og luffart samt tung godstransport
på vejene også i fremtiden vil skulle bruge flydende brændstoffer.
Biomasse er en fornybar ressource der har potentiale til at dække
en stor del af dette behov. Foredraget vil give en introduktion til de
forskellige ruter fra biomasse til brændstof med udgangspunkt i
forskning fra DTU Kemiteknik.
Forelæser: Adjunkt Martin Høj,
Danmarks Tekniske Universitet

Hvornår: Onsdag den 25. april kl. 11-12
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
– i Farverihallen
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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Bakteriers immunforsvar, kur mod arvelige sygdomme?

Forelæser: Seniorforsker Shira A. Shah,
Københavns Universitet, COPSAC

Bakterier bruger CRISPR for at beskytte sig mod vira. Vi kan bruge
det som teknologi til at lave om i vores DNA. De fleste bakterier har
et immunforsvar mod vira, som vi kan bruge som værktøj til at ændre
i vores DNA. I foredraget får du at vide, hvordan CRISPR fungerer
i bakterier som beskyttelse mod virusinfektion, og hvordan vi, på
en smart måde, kan bruge det til at redigere vores gener. Inden
for 50 år kan man måske helbrede de fleste sygdomme, vi kender
i dag, inklusiv kræft, HIV, cystisk fibrose og flere.Danmark er på
forkant, når det gælder forskning i CRISPR på verdensplan. Hør fra
en forsker med over ti års erfaring og tyve publikationer om emnet.
Hvornår:	
Onsdag den 25. april kl. 16-17
Hvor: 	Augustenborg Bibliotek, Kettingvej 1a,
6440 Augustenborg
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål til Augustenborg Bibliotek, T 8872 4208

Servo control of pneumatic robots (engelsk)
Pneumatic actuators are widely used in industry since they have
many desirable properties. Their applications range from extreme
temperatures (typically from -40°C to 120°C) to where the hazardous
materials should be avoided. They meet explosion protection and
machine safety requirements because they create no magnetic
interference due to their lack of motors.
Hvornår: Torsdag den 26. april kl. 09-10
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
– i Farverihallen
Hvem:
For alle
Forelæser: Adjunkt Hossein Ramezani,
Mads Clausen Instituttet, Syddansk
Universitet, Sønderborg

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

Kulturens pixels, ord i sproget
At træde et skridt tilbage fra et impressionistisk maleri eller
måske et pixeleret billede og se farvepunkterne samle sig til
et erkendeligt mønster kan være magisk. En undersøgelse af
dem gør os klogere på de udviklinger, vi er del af. I dette projekt
sammenlignes dele af det nyere danske og tyske ordforråd med
henblik på at skærpe blikket for dels fælles træk i dansk og tysk
sprogs udvikling, dels det særegent nationale.
Hvornår:	Torsdag den 26. april kl. 09-10
Hvor: 	Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Forelæser: Cand mag. Irene Simonsen,
Institut for design og kommunikation,
Syddansk Universitet, Sønderborg

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science,
Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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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.
Niels Olsen er vært og fører finalister og publikum igennem
konkurrencen. Læs mere om Projektmesterskabet:
www.sdu.dk/projektmesterskabet
Hvornår: Torsdag den 26. april kl. 10 -14
Hvor: 	SDU Sønderborg, Alsion 2, 6400 Sønderborg
– i koncertsalen
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til Syddansk Universitet, Lise Kanstrup lise@mci.sdu.dk
T 6550 1651 eller House of Science, Michael Stender mise@sonderborg.dk T 2790 0121

Big Data, smart cities, Digitalisering og innovation, borgerdeltagelse
Andelen af Jordens befolkning, der lever i byerne, vokser. Det inde
bærer nye strategier for infrastruktur, forsyning, bosætning og
klimatilpasning i alle byer globalt. Samtidig sker der en digitalisering
af samfundet, og masser af nye data bringes i spil. Hvor god er vores
by til innovation? Hvordan ser det ud med borgerinddragelsen i
det politiske system? Hvordan er indbyggernes sundhedstilstand?
Hvad med uddannelsesniveauet og kvalifikationerne i øvrigt? Det
er ikke kun grafer, kort og ranglister – det er også en diskussion
af værdierne i denne tilgang, og hvordan det kan være med til at
fremme bæredygtigheden på globalt plan.
Forelæser: Lektor Lars Bodum, Aalborg
Universitet

Hvornår:	Torsdag den 26. april kl. 11-12
Hvor: 	EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
– i Farverihallen
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539
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The Lie is the limit (engelsk)
The voice is a tricky thing. Its acoustic patterns are complex and
extremely diverse, and it is overflowing with important communicative functions. Have you ever thought about what you tell others
with your voice? Have you ever tried to put your vocal signals under
conscious control? New research at the intersection of speech
acoustics and technology helps you get there.
Hvornår:	Torsdag den 26. april kl. 11-12
Hvor: 	VUC Syd, Løkken 1, 6400 Sønderborg
Hvem:
For alle
Forelæser: Lektor Oliver Niebuhr, Mads
Clausen Instituttet, Syddansk Universitet,
Sønderborg

Arrangør: Spørgsmål rettes til House of Science, Birgitte, bipt@sonderborg.dk T 2790 4539

En verden af matematik
Overalt hvor vi kaster blikket finder vi smukke geometriske former i
naturen. Tænk bare på de fortryllende mønstre man finder i vingerne
af en sommerfugl, i de fascinerende symmetrier i planter, og i de
fantastiske skalkonstruktioner man finder hos snegle og muslinger.
Fra et matematisk og et ingeniørmæssigt synspunkt er der meget at
vinde ved at studere naturens former. I foredraget følger vi en linje
fra geometri i naturen til nogle af manifestationerne af matematik
i former man møder i arkitektur og i ingeniørkunst.

Forelæser: Professor Vagn Lundsgaard
Hansen, Danmarks Tekniske Universitet

Hvornår: Torsdag den 26. 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

Hvad laver din lever?

Forelæser: Ph.d. læge, Maja Thiele,
Odense Universitetshospital, adf. for
medicinske mavetarmsygdomme

Ved du, hvad en lever laver? Selvom leveren er det største organ
i kroppen, så gør den nemlig ikke meget væsen af sig. Først hvis
leveren bliver alvorligt syg, begynder den at råbe op, så man kan høre
det. Leveren er nemlig vores helt store energifordelings-central.
Den arbejder i døgndrift med at omsætte sukker og fedt til resten af
kroppens konstante energibehov, den danner blodproteiner, størkningsfaktorer og hormoner, filtrerer alle fordøjelsesprodukterne
fra tarmen; ja den er endda lige så vigtig for sukker-stofskiftet som
bugspytkirtlen.
Hvornår: Torsdag den 26. april kl. 18-19
Hvor: 	Hørup Bibliotek, Knøs’ Gård 1, 6470 Sydals
Hvem:
For alle
Arrangør: Spørgsmål til Hørup Bibliotek, T 8872 4203
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