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I 30 år har han været en del 
af mediebilledet i Dan-
mark. Nu er han blevet 
ansat som temaredak-

tør på Sønderborg Lokal TV. 
54-årige Claus Elgaard skal 
stå for produktionen af Søn-
derborg Lokal TV's temaserie 

Den Store Omstilling. Serien 
skal i omkring 15 afsnit sæt-
te fokus på resultaterne af de 
sidste ti år med ProjectZero.

- Jeg er glad for at være en 
del af holdet og arbejde med 
den her spændende og store 
opgave. Der er mange dygtige 
folk her, som skal være med 
til at løfte opgaven. Jeg glæ-
der mig til at lave noget an-
det, efter jeg har lavet pro-
fessionelt landsdækkende 

og regionalt tv i 30 år, siger 
Claus Elgaard.

Han begyndte sin medie-
karriere som frivillig på Hor-
sens Radio. Han glæder sig til 
at komme tilbage til en ver-
den med frivillige.

- Man er frivillig, fordi man 
har en interesse i det. Hvis 
man ikke gider det, så går 
man. Frivillige brænder for 
det, siger Claus Elgaard.

Han kommer fra et job 

Claus Elgaard skal lave tv

SøndErborg kommunE:  
Søndag den 4. februar 

Adsbøl: 9.30 ved Katrine 
Gaub 
Augustenborg: 10.00 ved 
Elisabeth K. Jensen 
Broager: 10.30 ved Stefan 
Klit Søndergaard  
Christianskirken: 10.00 ved 

Ulla Hermann 
Dybbøl: 10.30 ved Tina Iver-
sen 
Egen: 10.30 ved Kitty Hov-
gaard 
Gråsten: 11.00 ved Katrine 
Gaub 
Havnbjerg: 19.00 ved Kitty 
Hovgaard 
Hørup: 9.30 ved Agnete Ra-

ahauge 
Kegnæs: 9.30 ved Hans Ha-
velund 
Ketting: 9.30 ved Frederik 
Birkler 
Lysabild: 11.00 ved Hans Ha-
velund 
Nordborg, sognegården: 
11.00 ved Hanne Lund 
Notmark: 16.00 ungdoms-

gudstjeneste ved Malene 
Freksen 
Nybøl: 9.00 ved Vibeke von 
Oldenburg 
Rinkenæs Korskirke: 17.00 
ved Marianne Østergård 
Sct. Marie Kirke: 10.00 ved 
Mads Jakob Jakobsen og 
tysk gudstjeneste 10.00 i 
menighedshuset ved Hauke 

Wattenberg 
Sottrup Kirke: 10.30 ved Vi-
beke von Oldenburg 
Svenstrup: 16.00 ved Maiko 
Miyamoto 
Tandslet: 11.00 ved Agnete 
Rahauge 
Ulkebøl: 17.00 ved Kirsten 
Schmidt 
Ullerup: 10.30 ved Lis-Ann 

Rotem

andre
Sønderborg Frikirke: 10.00, 
14.00 den tamilske menig-
hed, 18.00 den rumænske 
menighed 
Sct. Pauls Kirke: 12.00 
Jesu Kristi Kirke: 10.00

Gudstjenester

SøndErborg: Lørdag den 3. 
februar indbyder Syddansk 
Universitet til åben hus kl. 9 
til 16 i universitetets bygnin-
ger på Alsion, hvor man kan 
møde studerende, undervi-
sere og studievejledere og få 
en forsmag på SDU’s uddan-
nelser, herunder også de nye 
internationale Civilingeniør- 
og Diplomingeniøruddan-
nelser i Elektronik.

På SDU er optagelse i kvote 
2 nu lig med optagelsesprø-
ver på næsten alle uddan-
nelser. Til arrangementet 
kan kommende studerende 
finde svar på de store spørgs-
mål, de har til deres uddan-
nelsesvalg og blive klogere 
på, hvad det testbaserede op-
tag betyder for muligheden 
for at blive optaget på deres 
drømmestudium.

bliv klogere på din 
uddannelse

gråStEn: Læge Alice A. Chri-
stiansen har netop forsvaret 
sin ph.d-afhandling - ”Tidlig 
opsporing af rygsøjlegigt – et 
tre-årigt opfølgningsstudie” 
- på Gigtforeningens Kong 
Christian X´s Gigthospital i 
Sønderjylland. 

Studiet viser, at de krite-
rier, der anvendes inden for 
røntgen diagnostik af rygsøj-
legigt, ikke er tilstrækkelige i 
den tidlige diagnose fase. 

Ydermere sætter studiet 
spørgsmålstegn ved, om de 
metoder, som bruges til at 
måle sygdomsaktivitet ved 
rygsøjlegigt, er brugbare. 

Ph.d. om  
rygsøjlegigt

nordborg: Torsdag 8. febru-
ar klokken 14.00 er der bil-
led-foredrag i Svenstrup For-
samlingshus. Det er Gert Jen-
sen, der kommer og fortæller 
om dels sin tid som gartner 
på Gråsten Slot, dels sin tid 
som chefgartner i Universe. 

Han ledsager ifølge presse-
meddelelsen sine anekdoter 
og fortællinger med farverige 
billeder. Midtvejs er der kaf-
febord, og prisen for arrange-
mentet er 50 kroner.  /exp 

Hør om livet som 
gartner

54-årige Claus Elgaard er 
begyndt som temaredaktør 

på Sønderborg Lokal TV. Han 
skal de næste ti måneder være 

med til at skabe kanalens nye 
tv-serie: Den Store Omstilling.


