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Sammen med sygehuse, patienter, private virksomheder og specialister i Danmark og Tyskland  
arbejder InnoCan for at forbedre, forenkle og forkorte kræftbehandlingen. 

Efter to års arbejde vil InnoCan på deres midtvejskonference  ”Hvordan InnoCan skaber værdi – 
snapshots fra forskellige interessenters perspektiv” præsentere hidtidige resultater med fokus på 
gevinster for kræftpatienter, sundhedspersonale og udviklingen i regionen.  

Hvornår: Konferencen afholdes den 19. september 2017, kl. 15.00-17.00
Hvor: Campus Universität zu Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck 

Deltagelsen i konferencen er åben for den interesserede offentlighed. 

INNOCAN - KRÆFTFORSKNING PRÆSENTERER FØRSTE RESULTATER

www.innocan.org

http://www.innocan.org/en/innocan-midterm-conference-19th-september-2017
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KursKultur inviterer til dansk-tysk teaterstykke - Ein’ feste Burg – Så fast en borg
 
I anledning af 500-året for reformationen er der lavet et helt unikt dansk-tysk teaterstykke.  
Der kombineres historiefortælling og dukketeater i en samlet forestilling. Teaterstykket sætter fokus 
på reformationens indførelse i kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig i årene 1533-36.

Stykket bliver vist den 21. september kl. 16 på Dansk Centralbibliotek i Flensburg.  
Beregnet er stykket til børn (fra ca. 11 år) og voksne. Der er gratis entré.  

”Ein´ feste Burg – Så fast en borg”  er lavet i et samarbejde mellem Kulturstiftung Schleswig-Flens-
burg, Stiftung Nordfriesland og Haderslev Kommune. Det er støttet af Kulturaftale Sønderjylland- 
Schleswig og KursKultur. Teaterstykket turnerer til efteråret blandt skolerne i Region Sønderjyl-
land-Schleswig. 

www.kurskultur.dk

http://kurskultur.dk/kurskultur/
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TAG MED PÅ EN GUIDET CYKEL- ELLER VANDRETUR

Kom og mød projektlederne for Interreg-projekterne REACT (markedsføres under navnet  
Natura) og UNDINE II, og tag med på en guidet cykel- eller vandretur i de omkringliggende 
bakker, når Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug inviterer til åbent hus i Egebjerg Mølle 
Naturrum.  
 
Det sker d. 21. september kl. 15:00-17:00. Naturrummet slår dørene op for sin sædvanlige  
udstilling, men vil på denne dag også præsentere information fra alle Naturturismes EU og 
fondsfinansierede projekter. 

Program:
Kl. 15:00: Mødested møllen – møde Naturturisme 

Kl. 15:30: Afgang mtb-tur og vandretur 
 • MTB-tur med guide: Tilmelding nødvendig, først-til-mølle   
               og max 10 deltagere (tur på FLOW-sporet) – bring egen cykel
 • Cykeltur i istidsbakkerne med guide: Tilmelding nødvendig, 
               max 10 deltagere – bring egen cykel
 • Vandretur i Egebjerg Bakker med guide: Tilmelding nød- 
               vendig, max 15 deltagere, husk vandresko og tøj til al slags vejr 
 
16:30: Retur fra vandring og cykelture
17:00: Afslutning 

Tilmelding til vandre-, cykel og MTB-turen sendes til nina.jacobsen@svendborg.dk  
– skriv også gerne, hvis du vil høre mere om turene.

Adressen for arrangementer er: Alpevej 36, 5771 Stenstrup.

www.naturaaktiv.com

www.undine-baltic.eu

mailto:nina.jacobsen@svendborg.dk
http://www.naturaaktiv.com
http://www.naturaaktiv.com
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REACT-projektet er det største Østersøsamarbejde på turismeområdet, der vil skabe ”Nordens 
bedste resort for moderne aktiv kystferie”. Destination Sønderjylland, som er projektpartner i 
REACT, holder åbent hus den 21.09.2017, kl. 13:00-15:00, på Perlegade 50, 6400 Sønderborg.  
(Sønderborg Turistbureau) 

MØD TEAMET BAG TURISMEPROJEKTET REACT

Program:
Kl. 13:00 Drop in: Kom og se hvad vi arbejder med:
 • Vi fortæller om temaerne cykling, lystfiskeri, vandring og vandsport
 • Informationer om hvordan du som borger, politiker eller aktør kan blive en del af/ 
               understøtte projektet
 • Vi tager en snak om vigtigheden af EU-projekter samt hvordan disse understøtter 
               udviklingen lokalt og regionalt
Kl. 14:00 Kaffe og kage
 • Lær om det Sønderjyske kaffebord og de traditioner udspringer af sønderjysk historie 
               og kultur
Kl. 14:15 Konkurrence: Tip en 13er og vind oplevelses-præmier  
Kl. 15:00 Afslutning

www.naturaaktiv.com

http://www.naturaaktiv.com
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DANSK TYSK INTERREGIONALT CENTER FOR PRAKSISLÆRING (CPL) 
CPL-projektet beskæftiger sig med programregionens voksende mangel på faglært arbejdskraft. 
Den 21.09.2017 slår tre projektpartnere dørene op - Kom til åbent hus for at høre mere om 
projektet og resultaterne af samarbejdet. Kig forbi: 
 
Haderslev Produktionsskole 
åbner deres LearningLab ”Sansehaven”, der er under opbygning i Ørby 
Adresse: Ørby 6, Haderslev. Mellem kl. 10.00-12.00 kan du kigge forbi og få en kop kaffe og en snak 
om både sansehaven og meningen med CPL. 

Korsør ProduktionsHøjskoles LearningLab ”Værftet” 
Adresse: Bådehavnsvej 19, Korsør
Mellem kl. 10.00-12.00 er der kaffe på kanden og en mulighed for en snak om projektet 

Kalundborgegnens Produktionsskole  
Den årlige CPL-workshop foregår ved ”havnen” i Lille Fuglede (ved Tissø). Der vil være aktivitet hele 
arbejdsdagen.

www.eucpl.eu

Center for Practical Learning
Center for Praksislæring
Zentrum für Praxislernen

http://www.eucpl.eu


Interreg Deutschland-Danmark medfinansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling

ÅBENT HUS HOS FURGY CLEAN INNOVATION I AABENRAA 

Vedvarende energi er et brandaktuelt emne. Projektet FURGY Clean Innovation har til formål at  
fremme udviklingen af innovationsaktiviteter inden for Clean Energy og bevare regionens  
førerposition inden for vedvarende energi og energieffektivitet.  

Vil du høre mere om FURGY? Projektpartneren UdviklingsRåd Sønderjylland slår d. 21. september 
2017, kl. 9:00-16:00 dørene op. Adressen er Bjerggade 4 K, 6200 Aabenraa. 

Læs mere om projektet på www.furgyclean.eu.   

http://www.furgyclean.eu
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Undervandsoplevelser modtager pris - UNDINE II 
Tysk miljøminister Dr. Robert Habeck overrækker prisen!

www.undine-baltic.eu

Den 18. september 2017 modtager UNDINE II  United Nations Decade on Biodiversity ś  
udmærkelse og pris, som overrækkes af den tyske miljøminister Robert Habeck. 

UNDINE II får prisen for dets formidling af livet under vandoverfladen. UNDINE II forfører: til 
ukendte dybder, til særegnede havdyr og det spændende liv under vandoverfladen. 

Hvornår: Den 18. september 2017, kl. 11:30-13:30 
Hvor: Seebadeanstalt Holtenau, Holtenauer Reede 30, 24159 Kiel

http://www.naturaaktiv.com
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PROMETHEUS styrker patient-læge-forholdet
 
Den 16.-23. september 2017 finder arrangementet ved navn ”die Digitale Kieler Woche” sted. I en 
hel uge viser forskellige aktører den digitale forandring og giver deres bud på, hvordan vores verden 
kan se ud i fremtiden. 

Sundhedssektorens modernisering og digitalisering spiller en væsentlig rolle når vi taler om den 
digitale forandring. For at sikre, at fornyelserne i sundhedssektoren kommer patienterne til gode, 
præsenterer Interreg-projektet PROMETHEUS sig den 23. september i Sparkassen-Arena sammen 
med mange andre aktører fra sundhedsbranchen. 

Alle er hjertelig velkommen til at kigge forbi PROMETHEUS-standen, for at høre nærmere om 
projektet, stille spørgsmål og se konkrete projektresultater. Yderligere informationer om 
arrangementet finder du her. 

www.prometheus.care

https://digitalewochekiel.de/
http://www.prometheus.care
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www.bonebank.eu

Fænomen knoglemarv: Projektet BONEBANK 

Du har nu helt konkret mulighed for at informere dig om stamceller og deres mulighed i terapi- 
anvendelser. Mød partnerne bag projektet BONEBANK den 28-29. september.

Hvad er stamceller egentlig, hvilke forskellige arter findes og hvad er det specielle ved netop  
knoglemarv? Svarene på disse og flere spørgsmål om BONEBANK, kan du nu få af professorerne 
Kassem (Odense) og Schulz (Lübeck), når de inviterer til spørgerunde.

Hvornår: Det sker den 28. september 2017 kl. 13.00-14.00. 
Hvor: IHK Geschäftsstelle Schleswig (Gartensaal), Plessenstraße 7, 24837 Schleswig.

https://www.bonebank.eu/da/
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PANaMa ved „Nacht der Wissenschaft“ 

PANaMa står for „perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab og matematik“. 
Projektets fokus på naturvidenskabelige og tekniske fag matcher regionens styrker inden for energi-
sektoren og levnedsmiddelsindustrien. 

Den 29. september 2017 deltager PANaMa i arrangementet ved navnet ”Nacht der Wissenschaft” 
i Kiel – den dag kan du høre meget mere om projektet. Der er fri entre. Flere informationer om 
selve arrangementet her.   

www.panama-project.eu

http://www.wissenschafftzukunft-kiel.de/nacht-der-wissenschaft.html
http://www.panama-project.eu/index.php/da/
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Konference „Digitalisering af uddannelser“ 

STaRforCE & Global Company Training inviterer til konferencen „Digitalisering af uddannelser“ 
i Flensborg. Kort sagt arbejder projekterne på at øge attraktiviteten af erhvervsuddannelses-
tilbuddet i regionen. 

Du inviteres til at deltage i konferencen ”digitalisering af uddannelser: Læring i den 
digitaliserede verden”. Konferencen finder sted d. 19. september 2017. 

Konferenceprogrammet ligger her. 

www.dk.ddk-starforce.de og www.globalcompanytraining.eu 



http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/Invitation_A4-dansk.pdf
http://www.dk.ddk-starforce.de
http://www.globalcompanytraining.eu  
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Biomasse-workshop i Ribe

Kom til Biomasse-workshop og mød LSBL2-projektet.  
Projektets mål er at gøre biogassektoren økonomisk, 
økologisk og miljømæssig bæredygtig. 

Den 21. september 2017, kl. 9:00-15:00, 
inviteres interesserede til at kigge forbi Ribe Biogas Plant 
for at møde projektmedarbejderne og høre mere om 
projektindholdet samt de første resultater. 

Mere om projektet her. 

http://www.interreg5a.eu/dk/blog/lsbl2/

