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Projekt

Aktivitet

Nationale Stereotyper

Ressourceeffektivitet i
mælkeproduktionen

Sted

Dato og Tid

Kontaktperson

Projektet vil på en stand Syddansk Universitet i
orientere alle
Odense – Indgangen til
interesserede om den
kantinen.
nye forskning inden for
tyske og danske
nationale stereotyper.

21. september kl. 1114.

Projektet inviterer
interesserede borgere til
en rundvisning på
forsøgsgården Lindhof
ved Eckernförder bugt.
Rundvisningens emne
er sammenhængen
mellem landbrug og
klimaændring med
problemstillinger som:
Hvordan måles
landbrugets bidrag til
bekæmpelse af global
opvarmning? Passer
silomajs og økologisk

21. September:
Rundvisning kl 14.00
og kl.16.00. Det finder
sted på forsøgsgården
Lindhof. Der bedes om
tilmelding – for
planlægningens skyld.
(tilmelding kan ske
under: 0049 431 880
4654 eller
rloges@email.unikiel.de)

Erla Hallsteinsdóttir Institut for
Sprog og Kommunikation
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf: +45 21799387; email
erla@language.sdu.dk
stereotypeprojekt.wordpress.com
Kontaktperson ved ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel: Dr.
Ralf Loges
Institut für Pflanzenbau – Abt.
Grünland und Futterbau/
Ökologischer Landbau Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel
Hermann-Rodewald-Str. 9
D 24118 Kiel, Germany
Tel. +49 431 880 4654
Email: rloges@email.uni-kiel.de

Forsøgsgården Lindhof
ligger ved en bivej til
Kiel-Eckernförde
(B503), kommer man
fra Kiel ligger det bag
Noer på højre side,
direkte ved
Eckernförder bugt.

landbrug sammen?
Hvorfor er kløver små
men effektive
gødningsfabrikanter?
Kan man indånde og
udånde planter – og kan
man se rødder gro?
Furgy

Grænsevand

Det
grænseoverskridende
energi-projekt FURGY
arrangerer en dialog
mellem forskellige
diskussionspartnere fra
blandt andet Tyskland,
Danmark, Rusland,
England, Tyrkiet og
USA, med
udgangspunkt i „Wind
energy for
municipalities, towns
and regions –
International success
models, strategies and
instruments for market
stimulation“. Dr. Robert
Habeck, minister i
Slesvig-Holsten, er en
af deltagerne.

Åben for
messedeltagere. I
auditorium i
kongresshallen for
Windenergie-Messen
Husum Wind.

20. September (kl.
12.00 – 14.45)

I forbindelse med ETCDagen afholder
projektet ‚grænsevand’

Højer

19. September

Tilmelding ved Gorm Casper,
Tel.+49 461 806-460,
casper@flensburg.ihk.de
(www.furgy.eu)

Martin Matzdorf,
Tel. 04841-67 589,
Martin.matzdorf@nordfriesland.de

en afsluttende
konference. Kreis
Nordfriesland og
Tønder kommune har i
de sidste år arbejdet på
fælles tiltag i
forbindelse med
miljøbeskyttelse,
klimaændring,
forebyggelse af højvand
(nøgleord).

Uddannelsesinstitution Aktivitet

Sted

Dato og Tid

Kontaktperson

Tønder Gymnasium

Tønder: Via Vidå,
Rudbøl Sø, Smale og
Hülltoft Tief

20. september

Lene Pihlkjær lp@toendergym.dk tlf. 87257004

Hele ugen 38

Karin Jespersen,
kjes@eucsyd.dk ,
0045 51314715

EUC Syd

Den internationale 1. gklasse krydser den
dansk-tyske grænse i
kano under overskriften
„Flowing Borders“
EUC Syd tematiserer
EU og det
grænseoverskridende
samarbejde i forskellige
sammenhænge: Bl.a.
tilbyder kantinen hele
ugen mad under temaet
”måltider fra forskellige
europæiske lande”. Der
laves en konkurrence
for alle elever om
europæiske forhold

Nyborg Gymnasium

Midtfyns Gymnasium

m.m.
En af studieretningerne
på gymnasiet „Going
Global“ har fokus på
den internationale
dimension – særligt
europæisk identitet.
Eleverne vil lave en
minifilm bygget op af
still photos med
begreber omhandlende
emnet, samt i et digt.
Gymnasiets
internationale klasse
laver hele uge 38
aktiviteter med
deltagere bl.a fra
Tyskland, Frankrig og
Polen

18-21.september

Lene Nibuhr Andersen, 0045
5085 3534, ln@nyborg

Hele uge 38

Søren Hvarregaard, 0045 6262
2577, shva@midtfyns-gym.dk

