
Undersøgelse. For-
skere fra Syddansk
Universitet vil grave i
danskernes opfattelse
af tyskere - og om-
vendt. Resultaterne
vil især gavne er-
hvervslivet. Men pro-
jektet mangler svar
fra danskere.

SØNDERBORG/KIEL. Tyskere
elsker fodbold, øl og hurtige
biler. Eller gør de? I et forsk-
ningsprojekt, som Syddansk
Universitet og Universitetet i
Kiel er ansvarlige for, undersø-
ger forskere, hvilken opfattel-
se man har af Tyskland og ty-
skere i Danmark og omvendt.
Og forskerne vil gerne høre
din mening.
- Lige nu har vi mere end

dobbelt så mange tyske som
danske svar. Vi søger derfor
flere deltagere i Danmark, og
vi vil bede dig om at forære os
10 minutter af din tid til at
udfylde et spørgeskema, for-
tæller lektor Erla Hallsteins-
dóttir fra Institut for Sprog og
Kommunikation.
Hun er projektleder på det

dansk-tyske forskningsprojekt
SMiK, som sætter danskeres
opfattelse af tyskere og ty-
skernes opfattelse af danskere
under lup. 
Målet er at skabe viden og

værktøjer, som kan bruges i
den interkulturelle kommuni-
kation inden for undervisning,

erhvervssamarbejde og ikke
mindst marketing.
Projektet lægger stor vægt

på, at resultaterne fra forsk-
ningsprojektet bliver anvende-
lige for andre end sprogfor-

skere.
- Små og mellemstore virk-

somheder mangler f.eks. vej-
ledninger i, hvordan man for-
handler med virksomheder på
den anden side af grænsen. Vi

vil også gerne udvikle »best
practice«-eksempler, som di-
rekte kan anvendes i markeds-
føring på tværs af den dansk-
tyske grænse, fortsætter lek-
tor Erla Hallsteinsdóttir.

Linket til spørgeskemaet og
yderligere informationer om
projektet findes på www.ste-
reotypenprojekt.eu. (FlA)

Hurtige biler, fodbold og fadøl. Er det det, tyskerne står for? En undersøgelse skal finde frem til dette svar, men forskeren fra Syd-
dansk Universitet savner svarene fra danskerne. 

Prinsesse Marie besøger indlagte børn 
Hjælp. Under overværelse af
Prinsesse Marie opstarter ho-
spitalsklovneaktiviteter på
Børne- og ungeklinikken på
Sygehus Sønderjylland i Søn-
derborg tirsdag d. 12. novem-
ber.

SØNDERBORG. Så er der godt nyt
til indlagte børn i det sønderjy-
ske. Hidtil har børn indlagt i Søn-
derborg skullet undvære den rø-
de næse, de sjove indfald og en
tryg klovnehånd at holde i. Det
bliver der fra denne måned la-
vet om på i et samarbejde mel-
lem foreningen Danske Hospitals-
klovne og Sygehus Sønderjylland.
- Vi har glædet os at kunne tilbyde

børnene den magi, som hospitalsklov-
nenes faste ugentlige besøg betyder

for vores afdeling, siger
sygeplejefaglig klinikle-
der Merete Højfeldt fra
Børne- og ungeklinikken
på Sønderborg Sygehus.
Hos Danske Hospi-

talsklovne glæder man
sig også meget til at

sætte Sønder-
borg på listen
over nu 20
hospitaler i
landet, hvor
man forsøger
at støtte og
hjælpe syge
børn gen-
nem deres
sygdoms-
periode.

- At H.K.H.
Prinsesse Marie
har sagt ja til
at overvære
opstarten

med hospitalsklovne gør os meget glade
og stolte, fortæller Kenneth Øhrberg fra
foreningen Danske Hospitalsklovne.
- Fremover tilbyder vi børnene faste

hospitalsklovnebesøg og det skyldes i høj
grad opbakning fra lokale virksomheder
og fonde, som eksempelvis Fabrikant
Mads Clausens Fond, virksomheden Linak
og et stort bidrag fra I. P. Nielsen Fonden,
fortsætter Kenneth Øhrberg.
Prinsesse Marie er nu på tirsdag invite-

ret til Teaparty med hospitalsklovne og de
indlagte børn i anledning af hospitals-
klovnenes første besøg på Børne- og un-
geklinikken i Sønderborg.
Der er 3000 indlæggelser på Børne- og

ungeklinikken på Sygehus Sønderjylland i
Sønderborg om året og 10.000 ambulante
kontakter, og det koster foreningen Dan-
ske Hospitalsklovne 150.000 kroner årligt
at tilbyde to ugentlige klovnebesøg til de
indlagte børn.

(FlA)
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Danskere svigter undersøgelse

Klimaplan. Sønder-
borgs  klimakøreplan
bliver nu udbredt til
63 af verdens største
byer, som kan inspi-
reres af Sønderborgs
måde at håndtere kli-
maomstillingen på.

SØNDERBORG blev i marts
2012 optaget i C40 Climate

Positive Development pro-
grammet, hvor verdens største
byer samarbejder med the
Clinton Climate Initiative om
byernes klimaomstilling. Orga-
nisationen har netop afsluttet
sin evaluering af Sønderborgs
ny klimaplan for 2020, og
handlingsplanen er blevet
godkendt som international
top-model for klimaindsats. 
Sønderborg har opnået den-

ne guldstandard i lighed med
fire andre klima-projekter i
Ohio, London, Melbourne og

Sydney. Det betyder, at Søn-
derborgs klimakøreplan frem
mod 2020 nu bliver udbredt til
63 af verdens største byer, så
de kan inspireres af og kopiere
Sønderborgs måde at handle
på. 
Byerne skal nemlig vokse

bæredygtigt, og det vil medfø-
re, at udlandets interesse for
Sønderborgs måde at gen-
nemføre Vejen mod nullet
vokser markant i de kommen-
de år.
Formanden for bestyrelsen i

ProjectZero, Peter Mads Clau-
sen, er begejstret over den in-
ternationale anerkendelse af
Sønderborg-områdets køre-
plan for klima-aktiviteterne
frem til 2020.
- I C40 Climate Positive or-

ganisationen taler man om, at
Sønderborgs projekt har guld-
standard som model for ver-
dens storbyer, og det niveau
har vi jo kun nået, fordi rigtigt
mange engagerede virksom-
heder, organisationer og en-
keltpersoner har involveret sig

og bidraget til en solid Road-
map2020 som vores lokale kø-
replan. Derfor glæder jeg mig
også over, at byrådet i Sønder-
borg på mødet i oktober har
godkendt køreplanen for kli-
ma-omstillingen, og nu vil
indarbejde klima-aktiviteterne
i kommuneplanen, siger Peter
Mads Clausen. 
ProjectZero-sekretariatets

direktør Peter Rathje fastslår:
- Danske virksomheder, og

ikke mindst virksomhederne i
Sønderborg-området, får med

den internationale godkendel-
se den bedst tænkelige plat-
form for at demonstrere og
udvikle klima- og energiløs-
ninger for de største byer på
kloden.
ProjectZero blev etableret i

2007 af Sønderborg Kommu-
ne, SE, Bitten & Mads Clausens
Fond, Nordea-fonden og
DONG Energy. I 2014 indtræ-
der Sønderborg Forsyning i
samarbejdet.

(FlA)

Klima-køreplan har guldstandard

SØNDERBORG Kommune går i gang med at skifte en stor
del af gadelysene i kommunen til mere energivenlige LED-
typer. Arbejdet vil vare de næste fire år og påbegyndes i
dag klokken 15, hvor Peter Hansen, formand for teknik-
og miljøudvalget i Sønderborg, officielt vil tænde den før-
ste LED-gadelampe på Rufasvej i Avnbøl.
Der er i alt ca. 16.000 gadelamper i Sønderborg Kom-

mune, og 13.000 af dem udskiftes til mere energivenlig
LED. Samtidig vil der efterhånden igen blive tændt for
samtlige gadelamper - inden for to år ventes alle lamper
igen at lyse, også dem, som af sparehensyn har været sluk-
ket de senere år. Aftalen med udbyderen omfatter både
udskiftning af de 13.000 lygter og vedligeholdelse af ga-
delysene de næste 15 år.
Udvalgsformand Peter Hansen ser frem til, at renove-

ringen på flere måder bidrager positivt til Sønderborg
Kommune:
- Det er godt for miljøet, og samtidig opnår vi store be-

sparelser på driften af gadelyset. Jeg ser også frem til, at vi
kan få tændt en række af de gadelamper, som ikke har
været brugt de senere år. Og så synes jeg bestemt også,
det er værd at lægge mærke til, at en håndfuld elektrikere
er sikret fast arbejde de kommende fire år, siger han.

(FlA)

Nye gadelys tændes
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TØNDER En ældre kvin-
de måtte i går ved 13-
tiden hjælpes op af et
mudderhul i Ubjerg ved
den dansk-tyske græn-
se. 
Kvinden havde et

ærinde på en gård, og
uheldigvis endte hun i
mudderhullet.
- Hun sad godt fast

med mudder op til over
maven, fortæller ind-
satslederen hos Tønder
Brandvæsen.
Ubjerg ligger lidt syd

for Tønder og her har
Tønder Brandvæsen en
aftale med brandvæsnet
i Aventoft om, at de og-
så rykker ud her.
- Så der var nok be-

redskab til at hjælpe
kvinden op, forklarer
indsatslederen.
Kvinden havde med

mobiltelefonen ringet
til familien, der alarme-
rede Tønder Brandvæ-
sen. 
Men da vedkommen-

de ikke kendte den nøj-
agtige adresse, måtte
brandvæsnet køre lidt
rundt, for at finde den
ældre kvinde.
Hun kunne selv gå fra

stedet, efter hun var
blevet hjulpet op af
mudderhullet og slap
derfor uden skader.

(FlA)

Mudderhul
blev fælde
for ældre
kvinde
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