Jydskevestkysten
O n s d a g 11. O k t O b e r 2 0 17

08 s øn de r b org

Samarbejde om at redde klima
regeringer skal have hjælp af alle i fælles indsats.
Konference
Sønderborg: Klimakonferencen "100 % Climate Neutrality" på Alsion tiltrak over 400
deltagere fra hele Europa, og
man nåede frem til en række vigtige konklusioner. Deltagerne blev oplyst om den
seneste forskning inden for
vedvarende energi, ligesom
det blev gjort klart, at rege-

ringer og lande har brug for
opbakning fra civile, industri,
byer og kommuner, skriver
SDU i en pressemeddelelse.
- Det handler om, hvilken
verden vi efterlader til vore
børn. Der skal handles nu!
Jeg nægter at leve i en verden af ignoranter, som ikke
tager klimaudfordringerne
seriøst. Jeg er ligeglad med,
hvor ignoranterne kommer
fra, eller hvilket land de er

præsident for! Der blev ifølge
pressemeddelelsen talt med
store bogstaver, da rektor for
SDU, Henrik Dam, gik på scenen og bød velkommen. Målet med konferencen var at
udveksle viden om, hvordan
man arbejder mest effektivt
hen mod 100 procent klimaneutralitet på dansk grund –
og i hele verden.
Sønderborgs borgmester,
Erik Lauritzen (S), lod i sin

velkomsttale forstå, at kommunen sammen med ProjectZero allerede har taget
de første, vigtige skridt. Ved
et stærkt samarbejde med
lokale aktører har Sønderborg formået at nedskære
kommunens CO2-udledning
med 35% siden 2007.

næste milepæl

Næste milepæl er reduktion
på 50 % inden 2020.Hvis ik-

Lyserød
lørdag gav
10.000 kroner
i overskud
gråSten: 109 danseglade deltagere var lørdag 7. oktober
samlet til Kræftens Bekæmpelses arrangement i Ahlmannsparken i Gråsten, Lyserød Lørdag.
Dance All Over stillede op
med danseinstruktører, og
deltagerne fik to en halv time med masser af dans.
Arrangementet gav 10.275
kroner i overskud. Pengene
sendes videre til brystkræftforskning.
Alt i alt en stor succes, skriver Orla Skovlund Hansen,
formand for Kræftens Bekæmpelse Gråsten i en pressemeddelelse.
Kræftens Bekæmpelse og
Dance All Over gav hinanden håndslag på at gentage
arrangementet næste år til
Lyserød Lørdag.

Essentia har
kongehuset
i ryggen
gråSten: Landbrug & Fødevarer er sammen med 19
virksomheder fra fødevareklyngen, heriblandt Essentia fra Gråsten, på et besøg i
Japan for at skabe forudsætninger for et endnu stærkere
handelspartnerskab.
Kronprinsparret har sat sig
forrest for besøget, som bliver bakket stærkt op af flere ministre herunder miljøog fødevareminister Esben
Lunde Larsen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).
Essentia, der laver proteiner, er en del af historiens
største erhvervsfremstød i
Japan, hvor i alt mere end 50
virksomheder deltager.
Besøget i Japan varer fra
den 10. oktober til og med
den 12. oktober.

ke blot dette mål, men også
FN’s klimamål fra Paris-aftalen i 2015 skal nås, kræver det
handling nu, sagde rektor.
Han fik opbakning fra flere.
- Mange siger, at klimatopmødet i København var
en stor fiasko. Og selvfølgelig var det en fiasko i den
forstand, at de mål, som blev
stillet op, hverken var ambitiøse nok eller levede op til,
hvad vi havde håbet og for-

ventet. Men erfaringerne var
alligevel uvurderlige; nemlig,
at hvis vi ønsker at løse klimaudfordringerne, så er det
ikke nok at overlade det til
statsledere og nationer, for
uden opbakning fra byer og
borgmestre, industrien og
virksomhedsledere, forskere
og befolkningen, er det ikke
muligt, lød det fra én af oplægsholderne, Jesper Nygård
fra Realdania. /EXP

Landsforening og andelskasse lægger op til debat

kaptajn Anders kristian Jensen, Alsieexpress, nød også et PR-gråstenæble i cockpittet.
Pr-foto: søren Gülck

Gammelt æble
fejres med fornyelser
gråSten: Som PR for Gråsten
Æblefestival fik alle passagerne på afgangene med AlsieExpress fra Sønderborg torsdag og fredag i sidste uge et
gråstenæble og en folder om
æblet og om årets festival 12.14. oktober på havnen i Gråsten.
Der er flere nyskabelser på
programmet i år.
For første gang kåres Årets
Æbleprins og Årets Æble-

prinsesse, der er udvalgt i
en tegnekonkurrence for
7-9-årige. Dermed får "Gråstens Æbledronning", Karin
Baum, royalt følgeskab.
Der bliver også uropførelse på en ny Gråstensang ved
åbningen. Nigel Ray Beck vil
fremføre sin egen helt nye
Gråstenersang, " Vi elsker dig
Gråsten".
Et tredje nyt indslag er fællesspisning efter den officiel-

le åbning, hvor man kan kan
købe pizzastykker. Borgmesteren holder som altid åbningstalen, men de unge er
også repræsenteret ved en
elev fra Gråsten Skole, som
holder tale. Og så har mikro- og minigrenen fra Gråstenspejderne lavet lanterne
på deres spejdermøder, som
kommer i brug ved lanterneoptoget langs havnen til plejehjemmet. /EXP

18 dygtige cyklister dyster om en ny cykel

Sønderborg: De bedste cyklister fra 6. klasserne på 18 skoler i Sønderborg Kommune
deltager onsdag i cyklistfinalen på Sønderskov-Skolen. De skal både dyste på en
træningsbane i skolegården
og på gaderne. Og der er noget at kæmpe for: En splinterny cykel.
Det er Sønderborg Kommunes ungdomsskole og

skolerne, som sammen med
Rådet for Sikker Trafik afvikler cyklistkonkurrencen, og
der er mange fine præmier
på højkant. De tre bedste i
både den samlede konkurrence og i manøvreprøven
får præmier og diplomer, og
alle de øvrige deltagere får
deltagerbevis og en trøstpræmie. De 18 finalister har kvalificeret sig ved at vinde kon-

kurrencen på deres hjemlige
skole.
Efter velkomsten kl. 9.30
går konkurrencen i gang kl.
10-11.30 med manøvreprøver
i skolegården og ture på gader og stier omkring skolen.
Bagefter er er frokost for
deltagerne, optælling af
points og kåring af vindere.
/EXP

Sønderborg: Torsdag den 12.
oktober inviterer Landsforeningen Danmark på Vippen og Andelskassen i Sønderjylland til debat om det
man kalder "skævvridningen
af Danmark og spørgsmålet
om et Danmark i geografisk
og økonomisk balance" ved
et arrangement i Det Sønderjyske Hus.
Her vil Kim Ruberg fra
Danmark på Vippen sætte
spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at de store byer får
alle fordelene og tilføres mere end 30 milliarder fra Det
Lokale Danmark hvert år på
trods af, Danmarks velstand
er skabt i Sønderjylland og
i andre lignende områder
langt væk fra de største byer.
Salgsdirektør Ebbe Junker
Møller fra Andelskassen vil
fortælle om, hvad Andelskassen som lokalt pengeinstitut
gør for at understøtte og bidrage til at skabe lokal vækst
og udvikling, mens Sønder-

Borgmester i sønderborg
kommune, erik Lauritzen.
borgs borgmester Erik Lauritzen vil give et indblik i,
hvordan kommunen og erhvervslivet arbejder sammen om at indfri Sønderborgs potentiale og løfte de
udfordringer, området står
overfor.
Sidst, men ikke mindst, vil
vicedirektør i Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen Steen Silberg Thomsen fortælle om
sine erfaringer med Landbrugsstyrelsens udflytning til
Augustenborg. Efter en række foredrag vil der være tid
til spørgsmål og kommentarer. Senest tilmelding er den
5. oktober. /EXP

Status på kulturstrategi i Kulturforum
Sønderborg: Onsdag den 11.
oktober danner Sønderborg
Teater ramme om det årlige
status på kommunens kulturstrategi kaldet "KulturKompasset". Da Sønderborg
Kommune i 2014 vedtog sin
kulturstrategi frem til 2025 "KulturKompasset" - blev det
samtidig besluttet, at der på
et årligt Kulturforum skulle ses på året der gik, og året
der kommer. Det sker næste gang den 11. oktober - så
det er nu, alle med interesse
for kultur i kommunen bør
møde op, når de vil beholde
kulturfingeren på pulsen og
samtidig lytte og snakke med
om udviklingen i kulturen i
de kommende år, skriver
Sønderborg Kommune i en
pressemeddelelse.
- Kulturforum er et uundværligt supplement til byrå-

dets løbende dialog med kulturaktørerne i kommunen,
for her er alle interesserede
velkommen til at være med
og byde ind. Det er et åbent
forum og en vigtig inspiration til vores videre arbejde, så
jeg håber, at mange vil dukke
op og have rygsækken fyldt
med gode ideer.
- Jeg håber også, at mange
vil benytte lejligheden til at
komme og høre Kim Bisgaard - han er en passioneret og
inspirerende iværksætter, og
jeg glæder mig til at høre om
hans fremtidsperspektiver
på by- og kulturudvikling,
siger Stephan Kleinschmidt
i samme pressemeddelelse
fra Sønderborg Kommune.
Der er seneste tilmelding til
Kulturforum den 6. oktober.
/EXP

