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Indledning
Solcelleanlæg i FO-byen
Cleantech-virksomheden Megavol A/S har projekteret
og installeret solcelleanlæg for FO-byen på toppen af
FO-byens administrationsbygning i Frederiksgade 78C
samt på taget af den nye undervisningsbygning Frederiksgade 78B, der vil stå færdig 1. juni 2014. Størrelsen
af dette anlæg svarer til 20 flyveture fra Aarhus til New
York tur/retur årligt (vel at mærke for hele flyet og ikke
kun et af sæderne).

Torben Dreier

Den første del af solcelleanlægget blev i 2013 indviet
af rådmand Bünyamin Simsek og den sidste del af
rådmand Kristian Würtz. Solcelleanlæggene er en
del af FO-byens grønne strategi, hvor vi tager del i

ansvaret for miljøet både lokalt og nationalt. FO-byens
grønne strategi kan ses i sammenhæng med Frederiksgade-projektet ’Grøn Gade’. Se klimaportalen her:
http://195.254.169.228/FO-byen.aspx
I en engelsksproget avis, Aarhus the Affairs, blev der
i 2013 tegnet et helsides portræt af FO-Aarhus og
det bæredygtige fodaftryk, som vi sætter på Aarhus.
Skoleleder Torben Dreier udtalte til avisen: ”FO-byen
vil være både socialt og økologisk bæredygtig. Det
betyder at byen primært huser socialøkonomiske
virksomheder og at dagliglivet i byen bygger på grønne
principper”.

Større projekter
Studenterhus Aarhus
1. feb.: Seksuel frigørelse i 2013?
Sexolog Jakob Olrik om den ”nypuritanske” seksualmoral og kropssynet hos unge i dag. Hvad skete der fra
60’ernes og 70’ernes åbne forhold og meget afslappede syn på sex og krop til i dag, hvor kravene hos de
unge til den perfekte krop, det perfekte sexliv og den
”rigtige” seksualitet i lige så høj grad er påvirket af
pornoindustrien, som af forældrenes vilde liv i 70’erne.
6. feb.: Get real:
Bonderøven er nostalgi og virkelighedsflugt. Imens vi
drømmer om økologiske køkkenhaver og romantisk
bondeliv, bliver der flere og flere maver at mætte
i verden – uden mere plads til at dyrke fødevarer.
Fødevare- og klimaprofessor Jørgen E. Olesen gjorde
op med forestillingen om små idylliske, familiedrevne
gårde og ser i stedet fremtidens landbrug som store,
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forretningsdrevne virksomheder, der gør en forskel i
den globale virkelighed.
27. feb.: Færdiguddannet og hvad så?
Kan karrieremesser bruges til noget eller handler de
mere om synlighed for virksomhederne end for de
nyuddannede kandidater? Der blev stillet spørgsmålstegn ved karrieremessernes løfter om genveje til
drømmejobbet og diskuteret, hvordan man som nyuddannet kan bruge karrieremesserne på en konstruktiv,
jobfremmende måde.
4 mar.: De studerende og byen.
For ti år siden gik byens uddannelsesinstitutioner,
Erhverv Aarhus, studerende og Aarhus Kommune
sammen om at skabe Danmarks største tværfaglige

Frit Oplysningsforbund (FO) blev på landsplan grundlagt i 1952 af
medlemmer af Det radikale Venstre. Oplysningsforbundets formål er at
udbrede debatskabende samfundsoplysning.
Pr. 1. januar 2004 fusionerede Frit Oplysningsforbund på landsplan
med Dansk Husflid og har hermed ændret navn til oplysningsforbundet
NETOP. I Aarhus hedder vi nu FO-Aarhus.

STUDENTERHUS ÅRHUS
mødested for studerende, virksomheder og kulturliv:
Studenterhus Aarhus. Antallet af studerende er vokset
til 50.000 og uddannelsesinstitutionerne er blevet
vigtige dynamoer i tiltrækningen af ressourcestærke,
videnstunge, internationale virksomheder. Hvad skal
vi skabe sammen i uddannelsesbyen Aarhus de næste
ti år?
6. mar.: De studerende og kulturen.
Aarhus Kommune er ved at forberede Aarhus som
Europæisk Kulturhovedstad i 2017. I den forbindelse
er det interessant, hvordan byens borgere – ikke
mindst de studerende – kan bidrage:
- Hvordan får man udviklet en overordnet, publikumsinddragende strategi?
- Hvordan får man fat i og udnyttet de såkaldte first
movers?
- Forholdet mellem kulturinstitutionerne og de digitale
tilbud?
Disse og andre spørgsmål blev diskuteret heftigt under
dagens workshop.
13. mar.: The Ghost of Piramida - dokumentarfilm om
russisk minedrift og dansk musik.
Orkestret Efterklang besøgte i forbindelse med tilblivelsen af deres nye album ”The ghost of Piramida” en
forladt mineby på det yderste Svalbard i det tidligere
Sovjet. Her kom de i kontakt med en af de sidste
beboere, der forlod Piramida, da minen blev forladt
sidst i 90’erne.
18. apr.: Karrierebussen kører, vil du med?
6 busfulde studerende tog på rundtur til 20 virksomheder i Aarhus og omegn til en snak om jobmarkedet
for nyuddannede, de videregående uddannelsers
erhvervsrelevans og studerendes muligheder for at
målrette deres uddannelser til erhvervslivets behov
kontra uddannelsernes ønske om at fastholde en teoretisk kernefaglighed.
17. maj: Studieeffektivitet og en sund krop.
Sammen med Aarhus Universitetssport var der sportsfredag med oplæg om sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og psykisk robusthed, mulighed for at prøve
forskellige sportsgrene og masser af samtaler mellem
foreningsrepræsentanterne og de besøgende.
6. sep.: Dystopi vs. utopi - fokus på bæredygtighed i
kulturen i samarbejde med Culture|Futures.
Forskellige oplægsholdere og et lokalt band forvandlede Studentercaféen til en grøn oase med fokus på
bæredygtigheden i kulturen. Gæster: Esben Bjerggaard
Nielsen, PhD i retorik, der argumenterede for nødvendigheden af at skære ned for de dystopiske fremtidsvisioner og i stedet fokusere på, hvad der sker i verden
her og nu og handle; Peter Skjalm, arkitekt, der mener,

at bæredygtighed bør ”være latent i vores hoveder.”
9. sep.: At studere med et handicap.
Det er vigtigt at man retter sin energi og fokus de rigtige steder hen og kender til sine styrker og muligheder.
Hvordan kan man som studerende med en funktionsnedsættelse bedst udnytte sine kompetencer til at
lykkes som studerende på et universitet. Oplægsholder med svær hørenedsættelse, Thomas Wibling, gav
inspiration og idéer til at møde udfordringerne. Om at
skulle tilpasse sig en omverden, som har det handicap,
at den ikke er tilpasset alle.
17. sep.: Dansk madkultur - hvordan spiser du dig til
en dansk ven?
40 danske og internationale studerende mødtes i
skolekøkkenet på Katrinebjergsskolen og lavede dansk
mad, mens de drøftede madkultur, venskaber på tværs
af kulturer og danskernes ”lukkede” åbenhed.
24. sep.: Tag del - Ta’ ansvar!
Vær med til at udvikle idéer, udbrede politisk forståelse hos borgerene og fremme socialt entreprenørskab. TAGDEL.dk er en platform, hvor borgere og
organisationer sammen forsøger at finde løsninger på
samfundets store udfordringer. Foreningerne FOSIA
og Parlamentet.dk udviklede idéer sammen med de
studerende.
3. okt.: Friendship Ambassador - hvorfor er danskerne så lukkede, How to get a Danish friend!
Med smørrebrødsbyggeri, matchning af ambassadørpar på tværs af den dansk-internationale kulturbarriere og masser af gode snakke tog 200 studerende første
skridt til at blive venskabsambassadører for hinanden
for gensidigt at nedbryde fordomme.
7. okt.: Bring the fun back in giving - Wanna pop
some tags?
Only got 20 dollars in your pocket? Med et anderledes
auktions- og genbrugsbutikkoncept satte en gruppe
studerende fra Erhvervsakademi Aarhus fokus på den
danske indsamlings- og velgørenhedsindustri med det
formål at ”gøre det sjovt at give.
22. okt.: Borgmesteren tjekker sine løg - gør du?
Byens mandlige studerende blev inviteret til at tjekke
deres løg, sammen med borgmesteren, Kræftens
Bekæmpelse m.fl. Fokus på testikelkræft, og mænds
helbred med musik, underholdning, besøg af overlæger, tidligere patienter samt præmier og goodiebags
for 25.000 kr. I optakten til arrangementet blev 200 løg
delt ud i Aarhus midtby.
29. okt.: Fra humaniora til forretningsforståelse - kan
humaniora bruges i erhvervslivet?
Cand.mag. Tina Bøgevald, ansat i udfordrende og
spændende job i den private virksomhed kommaME-
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STUDENTERHUS ÅRHUS
DIA, fortalte om, hvordan man som nyuddannet humanist bliver attraktiv og værdiskabende i det private
erhvervsliv.
30. okt.: Handicap på cv’et - er der plads til de uperfekte på arbejdsmarkedet?
Skal du skrive din funktionsnedsættelse i jobansøgningen eller frygter du at blive afvist på forhånd? Eller direkte bruge funktionsnedsættelsen som et springbræt
ved at målrette din faglige og karrierermæssige profil?
Sidsel Munkebo Hansen, som selv har en funktionsnedsættelse og er kommende dimittend fra Københavns Universitet, fortalte og lagde op til diskussion.
12. nov.: Election Night – valgkamp for internationale
studerende.
Alle EU-borgere bosiddende i Danmark havde mulighed for at stemme til kommunalvalget i efteråret 2013.
Derfor havde Studenterhus Aarhus arrangeret debat
på engelsk med 5 modige kandidater, der debatterede og svarede for sig i en til tider ophedet, men dog
særdeles aktuel debat om internationale studerendes
vilkår i Aarhus.
25. nov.: 9/11 - de syv tårne.
Styrtede tvillingetårnene i virkeligheden til jorden
på grund af sprængladninger i bygningen, og ikke på
grund af flyvemaskinerne? Det mener kemikeren Niels
Harriet - er du enig? I de fleste menneskers bevidsthed
var World Trade Center to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af jetfly. Færre
ved, at centeret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv. Den syvende af disse var halvt
så høj som tvillingetårnene og styrtede sammen sent
på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps.
Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly.
27. nov.: Skriv for liv!
Hjælp med at redde mennesker fra dødstraf, tortur og

andre krænkelser. Skriv for Liv handler om at skrive
breve til mennesker, der sidder uretfærdigt fængslet,
eller på anden måde får deres rettigheder krænket og
til dem, der står bag krænkelserne og kræve handling.
Fordi det bringer håb og virker. Amnesty har stået bag
brevaktioner i over 50 år, og hvert år er hundredvis af
mennesker blevet løsladt eller har fået forbedret deres
forhold.
27. nov.: Optimer dig og dit handicap til et godt resultat til eksamen.
Som universitetsstuderende med en funktionsnedsættelse kan det kræve en ekstra indsats at få den
optimale struktur i eksamenslæsningen og arbejde
fokuseret under pres. Hvordan bliver eksamen en god
oplevelse med et resultat man kan være stolt af? Vi
dykkede ned i erfaringsdeling og idéudvikling i forhold
til, hvordan man holder fokus og struktur, samtidig
med at nervøsiteten og frustrationen er på et niveau,
hvor det ikke dræner den enkelte.
4. dec.: Bæredygtig jul – gør din jul lidt grønnere.
Upcycle dit shit! Træt af forbrugsfest og miljømisbrug?
Brug for kreativt indspark til julegaveræset? UngEnergi
lavede forskellige workshops, hvor kompetente, kreative mennesker vejledte i at forvandle genbrugsmaterialer til personlige julegaver, der samtidig sparede
en masse CO2! Man kunne upcycle og recycle i fem
forskellige workshops:
- Spar på elregningen med din helt egen hjemmelavede solcelle-mobiloplader.
- Med et fedt tryk, kan du give nyt liv til dine gamle
t-shirts.
- Weekendens tomme vinflasker kan forvandles til fine,
stemningsfyldte lamper.
- Opgrader julefrokost-outfittet med lidt ekstra lir med
et par lynlåse og nogle gamle cykelslanger.
- Afprøv på en symaskine de uendelige muligheder,
der findes i et lækkert stykke stof.

ANDRE STØRRE PROJEKTER
En af os

4

19. april i Aarhus Musikhus - i samarbejde med Gallo
Huset.
Hvis man rammes af psykisk sygdom, er det ikke blot
sygdommen, man skal forholde sig til, men ofte også
fordommene, der florerer i den brede befolkning. For
mange betyder den sociale eksklusion vægtøgning,
lavt selvværd og førtidspensionering. Statistisk set
rammes hver femte dansker i løbet af sit liv af en
psykisk sygdom, som for eksempel depression, angst
eller skizofreni. Gallo Huset ser humor, god underholdning og viden som gode redskaber til at få nedbrudt
barriererne. Derfor er de glade for, at kampagnen ”En

af os” blev skudt i gang i 2011 i et samarbejde mellem
Psykiatrifonden, Trygfonden, Regionerne, KL, Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen og Det Sociale Netværk
af 2009. Kampagnen løber over 5 år, og har til formål
at nedbryde fordomme og skabe større tolerance og
rummelighed over for forskelligheder i samfundet.
Projektets formål og succeskriterier:
• at fælde fordomme om psykiske sygdomme
• at alle gæster får en god og lærerig aften
• at kunstnerne får indsigt og engagement i sagen
• at publikum får et godt grin og noget at tænke og

ANDRE STØRRE PROJEKTER
reflektere over
• at publikum får rykket ved egne fordomme
• at interessenter, psykisk sårbare og pårørende synes,
det har været meget inspirerende og vil lave noget
lignende.
Gallo Huset lagde vægt på, at alle kunstnere havde en
tilknytning til psykiatrien og/eller Aarhus og at de ved
noget om eller har et forhold til psykiatrien, så de var
på hjemmebane og talte til gæsternes hjerter.
Anerkendende kommunikation er en del af Gallo
Huset, ligesom recovery (at komme sig) og empowerment (at blive herre i eget hus) også er en implementeret del af Gallo Husets værdigrundlag. Dette
gennemsyrede selvfølgelig også projektet. På selve
aftenen var der i foyeren 2 repr. fra Gallo og 2 fra ”En

Læseforeningen
Kurser i guidet fælles læsning for professionelle på
Liselund Slot samt et kursus for frivillige på Vestjyllands Højskole. Desuden 2 kurser for hhv. frivillige og
professionelle på Saxild Strand.
Arrangementer:
Læseforeningen har i år deltaget i Aarhundredets Festival (1700 tallet) i Aarhus, Litteraturens Dag på Godsbanen, Store Bogdag på Hald samt været medarrangør
af Litteraturfestival på Vestjyllands højskole (med de
nyuddannede frivillige læsegruppeledere).
Læsegruppelederdag:
Læseforeningen afholdt i 2013 den årlige læsegruppelederdag på Borups Højskole i København, hvor bl.a.
Jane Davis, stifter af søsterorganisationen The Reader
Org (UK), kom og holdt foredrag.
Kommende projekter:
Det Gode Hverdagsliv:
Læseforeningen har fået en 3-årig bevilling fra Social-

Seniorer uden Grænser
Foreningens formål er at anvende og formidle faglige
og menneskelige ressourcer blandt seniorer, som med
ulønnet arbejdskraft vil forbedre livsbetingelserne for
verdens fattige. Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og organisatoriske særinteresser. SuG
består af mennesker med mange forskellige kompetencer og nogle har u-landserfaring. Medlemmerne
kan frit tilslutte sig projektgrupperne, som arbejder
på at virkeliggøre formålet. For tiden er der projekter
i følgende lande: 2 projekter i Nepal, 3 i Indien, 3 i
Uganda, 2 i Kenya, 1 i Ghana, 1 i Zimbabwe. Derudover

af os” til at svare på spørgsmål og diskutere med publikum, samt uddele materiale.
Program:
• Velkomsttale ved Jacob Bundsgaard, borgmester i
Aarhus Kommune
• Konferencier, Johanne Bratbo, leder af den nationale
kampagne, gjorde opmærksom på ”En af os” - kampagnen og kædede indslagene sammen
• Skuespiller Jens Arentzen fortalte om sin opvækst og
de dybere ting i livet
• Musik ved Morten Benjamin
* Brødrene Anders og Peter Lund Madsen med foredrag og underholdning om hjernen

ministeriet til - med fælleslæsningen som metode - at
arbejde for at gøre hverdagen bedre for demente.
Læseforeningen samarbejder i den forbindelse med
Danske Diakonhjem. Dernæst har Læseforeningen igen
i 2013 fået en bevilling fra Puljen til Frivilligt socialt
arbejde, som først og fremmest bruges til at have en
frivilligkoordinator ansat i Læseforeningen til at koordinere alle de frivillige samt varetage den daglige drift af
Læseforeningen.
Danmark Læser: Kulturminister Marianne Jelved
har sat en kampagne i gang, der skal skabe flere nye
læsere i DK. Den kommune, der kommer med den
bedste idé til at generere flere nye læsere, kan vinde
20 millioner. Læseforeningen er, udover at samarbejde
med mange forskellige kommuner, også repræsenteret
i følgegruppen til konkurrencen.
Andet nyt: Læseforeningen har i år fået en ny formand: Nanna Holm!

har de en computergruppe, som indsamler og klargør
computere til afsendelse til u-lande og en infogruppe,
som oplyser om deres arbejde og om u-landsarbejde
generelt. Projekter godkendes af foreningens bestyrelse. En væsentlig forudsætning for en godkendelse er,
at projektet har et stabilt samarbejde med en partner i
et udviklingsland. I årets lige måneder holdes der medlemsmøder, hvor også andre interesserede, potentielle
nye medlemmer er velkomne. Her udveksles idéer og
erfaring og indholdet veksler mellem oplæg og debat
med indbudte gæster/foredragsholdere og orientering
om og drøftelse af egne aktiviteter og projekter.
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KULTURSALONER
Kultursaloner

Skov, performer.

29. jan.: Kultur på kanten - Hvad skal kunsten uden
for kulturpaladserne?
KulturSalon stillede skarpt på kulturprojekter, der
vover sig uden for de sædvanlige rammer og møder
publikum på utraditionelle måder. Hvordan kan man
udvide mødet mellem kunstner og publikum og bringe
kulturen ud i yderkanterne? Gitte Kielberg fra Teatret
Kimbri fortalte om kulturkaravanen Teater på Træk,
hvor en gruppe internationale kunstnere rejste ad
Hærvejen ned gennem Jylland og undervejs opførte
35 forestillinger. Dette møde skabte både en saltvandsindsprøjtning af inspiration for kunstnerne og en
kulturel udvikling i de enkelte lokalsamfund. Historiefortæller Ingrid Hvass fortalte om sine erfaringer med
kulturprojekter i udkantsområder og Per Bech Jensen
fra Art Epi fortalte om den flytbare landsby, som rejser
rundt i Europa fra 2013-17.

14. maj: Vertical of Theatre
- et filosofisk teatermøde v/italiensk instruktør Gianpiero Borgia og Annika B. Lewis. De vil indarbejde en
mere filosofisk dimension i scenekunsten. Gianpiero er
grundlægger og leder af Teatro dei Borgia og International Theatre Academy of the Adriatic. Kulturudvekslingen mellem Italien og Danmark blev udforsket gennem
en diskussion af den kulturpolitiske situation i de to
lande. Gianpiero fortalte om det kulturpolitiske klima
i Italien, og hvilken betydning det har for kunstnernes
arbejdsforhold. Aage Rais, byrådsmedlem og kunstnerisk udøvende filminstruktør og forfatter, gav sit syn på
fremtidsudsigterne for den danske kulturstøttemodel
og fortalte samtidig om planerne for den kommende
kulturpolitik for Aarhus Kommune i perioden 20132016.
4. sep.: Aarhus Brunch
Som en del af festivalen Made in Aarhus invitereredes
offentligheden til Aarhus Brunch, f.eks. de nye ledere
af byens kulturelle projekter og institutioner, som
er kommet hertil fra udlandet. De fik chancen for at
møde aarhusianerne og lære mere om den by, hvor de
skal arbejde i de kommende år. Snakken var uformel
og uden faste talere eller publikum. Hvad ønsker vi
for kulturen, kunsten, byen og dens udvikling – som
publikum, som kulturforbrugere, som kunstnere og
som borgere? Hvilket indtryk havde de nytilkomne fået
af Aarhus? Hvad har de brug for at vide for at udfylde
deres roller på bedst mulig måde for byen i de kommende år?

30. apr.: Krigsveteraner og kultur
Kan man anvende (re)kreative udfoldelser som et alternativ til medicinsk behandling af skadede krigsveteraner og bruge kulturen som talerør til at formidle de
tidligere soldaters problemstillinger? Hvordan kan man
som civilperson forholde sig til veteranernes situation
gennem deres beretninger? Oplægsholderne har selv
været udsendt i krig og i selskab med fagpersoner
inden for rådgivnings- og behandlingssystemet fortalte
de om deres erfaringer med (re)kreative udfoldelser. Hvad sker der inde i hovedet på én, når krigens
ukontrollerede kaos erstattes med kulturlandskabets
kontrollerede kaos? Medvirkende: Bodil Boss Nielsen,
psykoterapeut; Martin Nore, veteran og billedkunstner; Tanja Sunekær, veteran og sangskriver; Gert
Barslund, psykolog og sangskriver; Michael Skovgaard
Hansen, oversergent og friluftsvejleder; Rasmus M.
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10. sep.: Vi, der måske kan dø
V/kunstnerduoen Troels Primdahl og Kristian Schwarz.
Aftenens tema drejede sig om det at nærme sig
afgrunden. I forsøget på at belyse de mange sider
af dette uomgængelige livsvilkår lagde Primdahl og
Schwarz sammen med terapeut og tidligere hospitalspræst Christian Højlund samt den aarhusianske sangskriver Barrow op til en åben samtale om, hvordan vi
bedst muligt forholder os til Den store Afsked.
Troels så nærmere på, hvordan et ellers temmelig
pessimistisk mantra som ”memento mori” paradoksalt lader sig anvende livsbekræftende og optimistisk.
Den kreative producent Kristian Schwarz talte om sine
refleksioner over at miste fast grund under fødderne.
Musikeren Mikkel Bøggild fortalte om inspirationerne
og intentionerne bag sine sange og afbrød af og til
talestrømmen ved at fremføre nogle af dem.
17. sep.: Teori U
Præsentation af ny bog: U’et som praksis – kunst,
kreativitet og sanselighed som metode til forandring.
Hvordan bruger man sin kunstfaglighed som metode
til organisationsudvikling og ny kreativ træningspraksis
i skoler og uddannelsesinstitutioner. Processer som
ofte kan være svære at sætte ord på har fundet et
nyt sprog gennem Teori U og derved har U’et dannet
ramme og grundlag for nye initiativer og samarbejder
mellem kunstnere og konsulentbranchen. Oplæg ved

DM I SKILLS
bl.a. Joachim Rothenborg, billedkunstner, forfatter og
redaktør på bogen; Bodil Boss Nielsen, www.timeart.
dk; Helle Brokjær, teaterinstruktør; Winie Ricken, arkitekt, ph.d. i læringsmiljøer; Susanne Bøgeløv Storm,
skuespiller, cand.pæd.
9. nov.: Strygekvartetten
AUT, Jack Quartet, Dansk Komponistforening og

KulturSalon skabte rammen om en drøftelse af nybrud
i den klassiske forståelse af strygekvartetten. Danske
komponister er foregangsmænd i en trend, hvor ypperligt håndværk, instrumentkendskab og oprør med
de klassiske former skaber helt nye æstetiske forståelser af lyd, skønhed og performance.

DM I SKILLS
På DM i Skills 2013 stillede elever fra uddannelserne
sig op på Speakers Corner for dem, der gerne ville
vide mere om, hvordan det er at gå på de forskellige
erhvervsuddannelser? Og hvilke fremtidsmuligheder,
der er i dem? Det foregik i bedste Hyde Park-stil med
elever fra de forskellige fag, som stillede sig op på en
ølkasse og holdt et kort oplæg om deres uddannelse.
Tilhørerne havde mulighed for at stille spørgsmål og
tale med eleverne på stand H4020, som var placeret i
området uden for den store arena.
Landets dygtigste lærlinge og elever dystede 24.-26.
januar 2013 i NRGi Park og Arena i Aarhus om titlen
som Danmarksmester ved DM i Skills 2013 - Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Det var med
til at skærpe det faglige niveau og vise omverdenen
(heriblandt grundskoleelever) erhvervsuddannelsernes
mangeartede og spændende muligheder. Sideløbende
med Danmarksmesterskabet afholdtes en stafet for en
række 9. klasser. Holdene blev udtaget på forhånd ude
lokalt. Tanken med denne konkurrence var at gøre de
besøgende grundskoleelever til aktive deltagere i stedet
for passive modtagere.
24. jan.:
Velkomsttaler ved Jesper Juul Sørensen (formand for
Skills), Jacob Bundsgaard (borgmester), Christine Antorini (børne- og undervisningsminister).
Prøv et fag og få studievejledning.
Elever fra Erhvervsskolernes Elevorganisation tilbød
guidede rundture, hvor de fortalte om DM i Skills og
erhvervsuddannelserne generelt.
Speakers Corner: pæd. ass. Tomm Andersen, sosu.ass.
Christina Kejlberg, slagter og delikatesse Malene Skøtt
og Line Jensen, murer Nicolai Munksgaard, elektriker
Magnus Lund Nielsen.
Speeddating - hvordan scorer du en praktikplads? v/maskinsnedker Alexander Knipp Vad, møbelsnedker Asta
Jernholm, bygningssnedker Roy Bianco, møbelpolstrer
Lea Larsen, ernæringsass. Line Felthaus Ladegaard.

25. jan.:
DM i Skills-konkurrencer.
Skills Stafet for 9. klasser i praktiske opgaver i Arenaen
- vært Jacob Riising.
Prøv et fag og få studievejledning.
Elever fra Erhvervsskolernes Elevorganisation tilbød
guidede rundture, hvor de fortalte om DM i Skills og
erhvervsuddannelserne generelt.
Speakers Corner og Speeddating (se ovenfor).
Elever fra tekstiluddannelsen holdt modeshow i
Arenaen.
Sponsorarrangement med indlæg fra Hans Halvorsen
(rådmand), Peter Graulund (talentchef), Finn Lund
Andersen (HR direktør i Dansk Supermarked), Henrik
Moltzen (direktionsass. i Raaco).
26. jan.:
DM i Skills-konkurrencer.
Prøv et fag og få studievejledning.
Speakers Corner (se ovenfor).
Prinsefrokost med Prins Joachim - intro ved Hans
Halvorsen.
Overrækkelse af arbejdsmiljøpris – Arenaen.
Afslutning: tale ved Jesper Juul Sørensen (formand
for Skills), overrækkelser ved Hans Halvorsen og Prins
Joachim.
Mulighed for festligholdelse ved fagenes stande.
Meet and Greet på Scenen i Arenaen.
Sponsor- og VIP-arrangement.
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PROSTITUTION ANNO 2013
Konference 13. april på Aarhus Rådhus med debat
om kvindehandel og sexkøb. SIKIA-netværket i Aarhus
lavede et modstykke til den ofte polariserede og unuancerede debat, hvor viden blev omdrejningspunktet
for oplæg og events i løbet af dagen og som udfordrede deltagernes standpunkt ud fra fakta og historier
fra det virkelige liv. Idéen kom fra netværkets arbejde
igennem længere tid med området, hvorfra der
blandt andet udsprang en lokal demonstration mod
kvindehandel, en artikel i Politiken om købesex og
Socialdemokratiets nye politik og meget andet. Dagens
program kom rundt om alle emner, der kunne belyse
situationen for handlede og handlende kvinder – og
tiltrak derved en bred målgruppe af deltagere.
Velkomst v/borgmester Jacob Bundsgaard og oplæg v/
Flora om følgevirkninger af prostitution, v/politiet om
deres udfordringer med kvindehandel, v/Lita, tidligere
prostitueret, v/Jens Høvsgaard, journalist, om hans
afdækning af kvindehandel, v/læge/sundhedsfagligt
personale – og herefter workshop-debat.

Verdensbilleder 4. juni: USA
- i samarb. med Musikaftenskolen SÅMA.
Målet var at få hele midtbyen til at stråle og emme af
amerikansk kultur, oplevelser, handel, musik, koncerter og historie på den ægte ”american way”. De
enkelte gader og kvarterer i City tematiserede over
emner som eksempelvis ”Chinatown”, ”Las Vegas”,
”Rock ’n’ Roll”, ”Hollywood” mv. Eventen var arrangeret af Aarhus City Forening i tæt samarbejde med
byens gadeområder og butikkerne i City. Dertil kom
diverse sponsorer og samarbejdspartnere, herunder
Den Amerikanske Ambassade, amerikanske venskabsforeninger og andre relevante aktører med relation til
USA. Eventen blev bakket op af Aarhus Kommune og
borgmester Jacob Bundsgaard.

hed – og gjorde disse til samtalestof gennem en dag
med musik, kunst og debat. Målet var også at skabe liv
i Frederiksgade ved at åbne op for de tomme butikker
og invitere byen til fest. Aktiviteterne var således i tråd
med Gadeforeningens overordnede mål omkring at
gøre Frederiksgade til en opholds- og oplevelsesgade,
fremfor blot en passage.

Programmet i Frederiksgade: Woodstock – peace and
music
Festivalen tolkede 1960’ernes hippiekultur ind i nutiden: fællesskab, samhørighed, mangfoldighed, kærlig-
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Idébutikken inddrog en række af byens kreative skoler
og ungdomsskoler i forbindelse med projektet. Blandt
andet fik vi Aarhus Produktionsskole til at lave omkring
500 meter vimpler, der skabte den rette hippie-stemning i gaden. Yderligere fik vi ‘Ung i Aarhus’ til at stille

Andre større projekter
10 ‘hippie’-piger til rådighed, der gik rundt i gaden og
delte flyers ud. De samlede aktiviteter under Woodstock Festival kan opsummeres i:
• Debatoplæg i den tidl. Rauhauge-butik og Idébutikken
‘Pop-up’-oplæg, hvilket er idéen om mere tilfældigt
og åbent oplægsforum, de besøgende kan deltage i
på deres præmisser, når de har tid og lyst. Folk havde
derfor mulighed for at droppe ind og derefter gå
igen. Oplægsholdere var f.eks. Niels Dyrholm, Aarhus
Universitet om studenteroprøret i Aarhus, Simon TJ fra
Muskelsvindfonden, Mette Birk, gadepræst, Johanne
Haugaard om sex, sanser og samliv.
Foreningen TAG DEL indtog Idébutikken i Frederiksgade 78 og skabte dialog mellem brugere af Frederiksgade om samfundsrelevante udfordringer, vha. platformen www.tagdel.dk: ”Hvordan sikrer vi vidensdeling
blandt studerende på tværs af fakulteterne på Aarhus
Universitet” og ”Hvad skal der være på en legeplads
for unge (ikke børn) til Tall Ships Races i Aarhus”.

D-FACTOR
- i samarbejde med Verdens Børn
Den 4. marts var forumteateret D-factor på besøg i
Beboerhuset Oasen. Forumteater kræver deltagelse
af publikum: teater, hvor scenerne kan afbrydes og
startes forfra, hvor en fra publikum kan afløse en af
skuespillerne i en rolle på scenen, eller hvor publikum
kan give gode råd til, hvordan man løser dilemmaerne
på scenen. Omdrejningspunktet var historien om
Ali, der starter på universitetet, og i sin klasse møder
Katrine. De to bliver kærester, men der er ikke altid

THE TALL SHIPS RACES

- med fokus på Carstens Jensens roman ”Vi, de druknede”. Da 104 af verdens smukkeste sejlskibe lagde til
kaj i Aarhus Havn 4.-7. juli fik aarhusianere og andre
en bred maritim, kulturel og vidensbåren oplevelse,
der bl.a. stillede skarpt på Aarhus’ udvikling gennem
tiderne i kraft af havnen som port til verden - til drøm-

• Kunstneriske oplevelser i Galleri F
Galleri F var skabt ud fra Woodstock-værdierne: hvordan åbner vi byen op og inviterer ind? Der findes rigtig
mange kreative mennesker i Aarhus, men der mangler
udstillingsvinduer. Derfor blev Galleri F skabt.
• Musikalske oplevelser med museum for rockhistorie og to scener
Nils Aarestrup Røddik lavede rock-museum i den tidl.
Edge-butik: “Siden 2000 har jeg forsøgt at få et fast
sted til mit Rockmuseum her i Aarhus, så derfor vil
jeg vise et lille udsnit af mit Rockmuseum Aarhus på
Woodstock-Frederiksgade, som jo var den gade hvor
rocken kom til Aarhus.”
Musikprogrammet på RealMæglerne-Scenen: Guns
Tribute, White Dominos, This Machine, If You Love
Koosh, The Ancient Momentum.

lette vilkår for kærligheden. I en scene møder Katrine
Alis faster, som ikke synes om, at Ali har fundet sig en
dansk pige. I en anden scene møder Ali Katrines bror,
Lars, som ikke helt ved, hvordan han skal reagere på
Ali. Når situationerne på scenen gik i hårknude, afbrød
en af skuespillerne scenen og bad publikum om at
byde ind. Det gav mange gode og tænksomme inputs
til handlingen. D-factor inviterer alle publikummer til
at fortsætte de gode debatter på Facebook. D-factor
spillede f.eks. også i Kulturhus Herredsvang, Egå
Ungsdomshøjskole, Oasen i Trige, Søndervangsskolen,
Århus Tekniske Gymnasium og Foreningernes Hus.

mene, oplevelserne og erkendelserne. Tre arkitektstuderende skabte et publikumsengagerende oplæg
om, hvordan havneområdet på Mellemarmen kunne
udsmykkes. Her præsenterede de særligt udvalgte
citater fra ”Vi, de druknede” på bolværk, kraner, skrot
osv., og skabte stof til eftertanke for de besøgende.
Grønnegade Teater transformerede Carsten Jensens
digre værk til scenen. En forestilling med blot én
fortæller/skuespiller (Peter Holst) og én musiker på
scenen. Carsten Jensen var særdeles begejstret. Under
TSR spillede forestillingen to aftener i Filmby Aarhus.
En fængslende slægtsfortælling om fire generationer
af sømænd. Mere end 100 års sømandshistorier, drengestreger, krig og manddomsprøver blandede sig med
skumsprøjt og skrøner fra de 7 verdenshave. Det var
desværre ikke muligt at præsentere Carsten Jensen in
persona under TSR i Aarhus, men han stillede hellere
end gerne op til et mediestunt, der blev vist under
TSR.
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MUSIK OG AUTENTICITET
Performanceforedrag i samarbejde mellem Musikaftenskolen SÅMA, FO-Aarhus & Salon-Service 2. maj
på Aarhus Musikskole: Oplæg ved idéhistoriker Frank
Beck Lassen ”Autenticitet, der sælger” og performance
ved komponist og lydkunstner Morten Riis ”Steam
machine music” samt diskussion mellem Frank Beck
Lassen og Morten Riis i dialog med publikum. Hvad
bevæger den samtidige musikkultur sig i retning af
netop nu? Er det muligt at spore en autenticitet, og

hvad forstås ved det ’ægte’ udtryk i en digital tidsalder,
hvor musikken både griber tilbage og frem i tiden? En
udforskning af musik som identitetsskabende i en kulturel kontekst i forholdet mellem individet, maskinen
og ’det ægte’.
Idéen bag ’Salon-Service’-projektet er at skabe nye,
folkelige mødeplatforme ved at invitere til foredrag i
arrangørernes egne lejligheder eller i kulturchefens
hus eller andre steder.

SCULPTURE BY THE SEA AARHUS
2013
Sideløbende med udstillingens mange kunstoplevelser ved Aarhusbugten bød juni måned også på alt fra
foredrag, debat, børneworkshops, sejlture, mindfulness, omvisninger såvel som alskens motion og sport
- herunder svømning, kajakroning samt ’kunst med
puls’. FO-Aarhus var bl.a. formidler mellem kunstner
Anja Franke og Megavol A/S omkring montering af solcelleanlæg på den interaktive skulptur 23 ”Tea with a
View”: en stor ramme, hvor gæsterne kunne sætte sig,
lave en kop te og nyde udsigten ud over vandet - men
det interessante er, at værket er drevet af solceller. 16.
juni lavede Anja Franke en artist-talk, hvor hun fortalte
om sit kunstværk. Megavol A/S leverede solcelleanlægget, Haugsted Køl og El A/S monteringen og
serviceringen. Havefolkets Lagersalg leverede de friske
krydderurter, der kunne nydes i en kop te.
Herudover støttede FO-Aarhus følgende debatarr.:
3. juni: Axel Arnott, kurator, fortalte om principperne
for udvælgelsen og placeringen af kunstværkerne.
5. juni: Trine Ross, anmelder på Politiken, anmeldte
udstillingen live.
6. juni: Jette Gejl, kunstner, tog tilhørerne med på en
artist talk.
17. juni: Vibeke Nørgaard Rønsbo fortalte om sit
kunstværk ”Flaskeposten
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TO CARE OR NOT
27. maj: Inspirationsaften, hvor dobbelt-Brandt tændte
op for det sociale ansvar. Code of Care, Region Midtjylland og andre sponsorer stod bag den spændende
aften med det formål at inspirere til udvikling af den
sociale tankegang i virksomheder og organisationer.
Professor Steen Hildebrandt og sanger Steffen Brandt

NÅR KRIGEN LOKKER

I Aarhus og Østjylland følger de fleste borgere konflikten i Syrien på afstand, men nogle få - især unge
mænd - rejser til Syrien for at tage del i krigen. Nogle
med humanitært formål, andre med hensigten at gribe
til våben. Med rejsen følger risikoen for at miste livet i
krigszonen og risikoen for at blive en del af radikaliserede og ekstreme grupper. FO-Aarhus inviterede i samarbejde med Aarhus Kommune og Østjyllands Politi til
en tema- og debataften: Hvorfor rejser de? Hvad gør
myndighederne? Hvad skal forældre gøre?

AARHUS FESTUGE

satte med ord og musik ild i hjerner og hjerter. Velkomst ved den kreative købmand dir. Peter Nørgaard
m.fl.: Hvor er COC nu? Forelæsning ved prof. Steffen
Hildebrandt: Et paradigmeskifte med indbygget fremtid. Social Showtime: Et liv på kanten af småt brændbart. Steffen Brandt gav tilhørerne og tiden et kærligt
ord med på vejen.

23. maj: Velkomst v. Rabih Azad-Ahmad, daværende
viceborgmester; Jacob Illum, sektionsleder i PET;
Jesper Holme, Aarhus Kommune; Allan Aarslev, Østjyllands Politi; Peter Seeberg, lektor ved Syddansk Universitet, Center for Mellemøststudier; Karin Ingemann,
kontorchef, sociolog Integrationsministeriets kontor
for demokrati. En repr. fra Udenrigsministeriet kunne
under debatten besvare spørgsmål.
Arrangementet blev omtalt i P1 Morgen og indlæggene blev efterfølgende lagt på YouTube.

Clausen diskuterede livsgnist og lykkefølelse, humor
og længsel, kunst og kærlighed med journalist Kirsten
Jacobsen, som har skrevet bogen ’Clausen’.
4. sep.: Morten Bruun og Peter Graulund i samtale
med fodboldspiller Flemming Povlsen: Hvordan ser det
gode liv ud i den nye virkelighed, der åbenbarer sig,
når den professionelle fodboldspiller lægger støvlerne
på hylden?

Aarhussamtaler
1. sep.: Rebecca Matthews i samtale med Stéphanie
Surruge under overskriften ‘2018’. Rebecca Matthews
er udpeget til at forberede Aarhus på at gennemføre
det europæiske kulturår i 2017.
2. sep.: Økonomi- og indenrigsminister Magrethe
Vestager i samtale med Adrian Wooldridge. Hvordan
ser den nye, økonomiske virkelighed ud? Og er den
nordiske model et levende svar på tiltale? Tidl. økonomisk vismand Nina Smith var moderator og hun og
vismand Torben Andersen introducerede før samtalen
den nordiske model.
3. sep.: Kirsten Jacobsen og Erik Clausen: Friheden
flyver. Hvis dit liv var en film, gad du så selv se den?
Filmkunstneren, maleren og ordmagikeren Erik

5. sep.: Filosof, direktør og forfatter Morten Albæk i
samtale med Stif Matthiesen. Om den kultur, der alene
har opfordret mennesket til at definere sig selv ved
sine ambitioner, drømme og fantasier og reproducerer
folks manglende evne til nøgternt at vurdere egne
evner ved at anspore dem til konsekvent at overvurdere dem.
Lysrute i bl.a. Frederiksgade
Byparken, Frederiksgade fra Rådhuspladsen til Østergade, Hjørnebygningen ved Christiansgade/
Åboulevarden, Åen fra Grønnegade til Immervad,
Atlas, Vester Allé 15 og Ceresparken - indgang via
Thorvaldsensgade 27. Da mørket faldt på, blændede
Aarhus Festuge og ProShop Europe op for Lysruten: på
centrale steder i midtbyen oplyste lamper og lysinstallationer træer, bygninger, vand og gader og kastede
nyt lys og skæve skygger over Aarhus.
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Århus-revyen – ”Jul i Hermans saloner”
21. nov. -14. dec.: Formålet var at få publikum til at tage stilling samt skabe, producere og
formidle professionelt revyshow af høj kvalitet, i aktuel form og med det kunstneriske udgangspunkt i satire og komik. Revyen afspejler den nutid vi lever i og temaerne afspejler sig i scenografien og musikken, som hvert år lægges i hænderne på Keld Haaning Ibsen, der i 2008 fik en
Dirch-pris som ”Årets revykomponist”.
Der lægges stor vægt på nytænkning og originalitet, og den adskiller sig væsentligt fra andre revyer bl.a. i form af høj publikuminvolvering og komikservering/dinnershow. Eksempler på temaer
fra årets revy: arbejdsmarkedssituationen/akutjob, den finansielle krise, verdenssituationen hvordan løser vi konflikterne?
Instruktion: Martin Miehe-Renard. Medvirkende: John Batz, Lone Rødbroe, Michel Castenholt,
Anne Karin Broberg.

SOMALISK BOG- OG KULTURFESTIVAL
-5. okt.: Et mangfoldigt udbud af somalisk kultur med
sang og musik, dans, litteratur, foredrag på dansk om
udviklingen i Somalia og udviklingen af det somaliske
sprog. Somalisk litteratur er næsten helt ukendt i Danmark. Det skyldes de mange års borgerkrig i Somalia
og at det somaliske sprog først fik sit eget alfabet for
ca. 40 år siden. Der medvirkede flere somaliske forfattere samt forlæggeren Mohammed Hassan, som i
Sverige på sit eget forlag har udgivet en stor del af den
somaliske litteratur, der findes. To somaliske sangerinder, begge verdensstjerner, optrådte: Maryam Mursal

COMEDY SHOW: HUMOR UDEN
GRÆNSER
- i samarbejde med Filmbyen.

5. sep.: Hvad får man, hvis man kobler Niels Hausgaard
med en ægyptisk stand-up’er, en burkinsk drille-skuespiller og en tysk komiker? Grænseoverskridende humor på tværs af kultur, konflikt og trakasserier. Kan humor bygge broer, skabe sammenhold og konfliktløse?
Og kan humor gøre det modsatte: skabe misforståelser,
grave grøfter og endda skabe konflikter. Ocean van
Vlecks ordløse Loopshow snoede sig ind imellem det
hele, og komikeren Jan Svarrer var aftenens vært. Det

FATTIGDOMSDAGEN
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og Farxiya Fiska. Arrangører: Somali Community in
Denmark, Somalisk Aktiv Kvindeforening, AarhuSomali, Radar 8220 og Gellerup Bibliotek. På programmet
var bl.a.: velkomst Rabih Azad-Ahmad; tale v/Mohammed Yousuf Jaama, guvenør fra Puntland; oplæsning
v/Halime Sofe; foredrag v/professor Bjørn Møller fra
Institut for Statskundskab; oplæg v/fofatteren Zainab
Dahir, Horn of Africa – kendt band fra Vestbyen;
journalist Vibeke Rask Grøn; dans v/Gobaad Group;
forfatteren Said Ali Shire fra Leciester. Der var i løbet af
dagen mulighed for at snakke med dansk-somaliere fra
flere af de lokale somaliske foreninger i samarbejdet
AarhuSomali, der præsenterede deres arbejde.

var en slags humoristisk tapas-festival – med seks lynforedrag og comedy-show: Humor i det arabiske forår
– Ahmed Al Mojadidi, ægyptisk stand-up’er. Drilleri
som konfliktløser i Burkina Faso v/Gerard Ouedraogo,
burkinsk skuespiller. Klovn og statusspil i Danmark og
Mellemøsten v/P.C. Asmussen, forstander på Gøglerskolen. Humor på vejen til lykke v/Khenpo Phuntsohk
Tashi, munk og direktør for Bhutans Nationalmuseum.
Jødisk humor leger med stereotyperne v/Richard
Raskin, lektor på Aarhus Universitet. Når humor fører
til misforståelser og konflikt v/Christian Schulte-Loh,
tysk stand-up. Vært: Lars Møller, journalist og generalinspektør i John Cleese Society of Aarhus & Omegn.

Uge 42: Bag arrangementet stod EAPN, Varmestuestrikkerne, Kirkens Korshær, FO-Aarhus’ Idébutik.

af, hvor de har overnattet. Snak med hjemløse om
hjemløshed, fattigdom og socialt udstødte og med
repræsentanter for EAPN og andre, der arbejder for
hjemløse, fattige og udstødte.

13. okt.: Støttekoncert i Mølleparken med forskellige
bands, balkandans, russisk kor og en kort andagt

15-16. okt.: Gratis Poverty Walk med en hjemløs rundt
i byen for at se, hvor de hjemløse sover, hvor de opholder sig om dagen, hvor de mødes, hvor de spiser.

14. okt.: Åbent hus i Idébutikken: fotoudstillingen
”Hilsen fra virkeligheden” med hjemløses egne fotos

17. okt.: Idébutikken: information om hjemløsheden
i Aarhus, hvor mere end 500 medborgere i 2013 var
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registrerede som hjemløse – heriblandt et stigende
antal unge. Her kunne man møde sælgere af Hus
Forbi, låne et engangskamera, gå ud på gaden og
tage nogle billeder fra Aarhus i skyggen, se udstilling
af billeder, plakater og film om socialt udsatte, møde
Varmestuestrikkerne, Kirkens Korshær og Værestedet i
Jægergårdsgade.

Hjemløsedagen blev også fejret med en fest på Café
Frida åbnet af borgmester Jakob Bundsgaard og senere talte Gert Bjerregaard fra Venstre. Værestedsleder
Ove Abildgaard og leder af Kirkens Korshær Morten
Aagaard delte deres perspektiver på hjemløshedsproblemerne i Aarhus.

KOMMUNALVALGET - FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

visuel form, der ofte kan være lettere at forstå end
mange ord. Herudover var der på forhånd udarbejdet
spørgsmål til politikerne gennem diskussioner på Det
kreative Værksted. Som en del af forberedelsen til og
efterbearbejdningen af caféen blev der fremstillet et
bagtæppe, som hjalp eleverne til at huske, hvad der
skete i caféen og formidle det videre til gæster og ved
udstillinger. Det kreative Værksted er en voksenskole
for udviklingshæmmede.

14. nov.: Valgcafé: ”Kan du høre, hvad jeg mener?”.
Det kreative Værksted inviterede to politikere til debat, rådmand Hans Halvorsen (S) og Birthe Skovgaard
(V), der har forskelligt syn på, hvad det bedste er og
hvordan dette skal opnås. Til valgcaféen fremlagde
politikerne det, de brænder mest for – også i en

FORM DIT AARHUS - VALGBUTIK I
Idébutikken
Valgbestyrelsen i Aarhus havde en målsætning om,
at valgdeltagelsen i Aarhus ved byrådsvalget skulle
nå op på 70 %. Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF)
lavede forskellige initiativer med særligt fokus på de
unge vælgere. Stem Ungt Kampagnen fokuserede på
kommunikation mellem et netværk af unge byrådskandidater og første- og andengangsvælgerne. Denne
kampagne prøvede at komme ud, hvor de unge er og
indebar studiemesse, debatter, caféer på uddannelsesinstitutioner i Aarhus. På (www.stemungt.dk) kunne
de unge teste, hvilken kandidat de var mest enig med,
læse om hvordan man stemmer samt se information
Aarhus byråd. På den generelle facebookside blev der
delt artikler, kommentarer, aktiviteter og lignende fra
de opstillede byrådskandidater. ÅUF er politiske neutral og forsøgte derfor at dele sol og vind lige mellem
de forskellige partier og kandidater.
Valgbutikken var inspireret af studievejledning:
generel information, svar på spørgsmål omkring valghandlingen og information om opstillede kandidater
og disses holdninger. Alle kandidater fik mulighed for
at have deres materiale i Valgbutikken og de kunne
afholde mindre vælgermøder eller debataftenener et
centralt sted i byen. Der var fokus på at vise bredden
i kommunalpolitik og give den enkelte mulighed for
at finde samlet information om de forskellige partier,
deres kandidater og de forskellige holdninger, der var
til stede. Dette for at understrege, at personlige stemmer i kommunalpolitik giver mening og forpligter, fordi
man som borger i kommunen i højere grad kan møde
byrådsmedlemmerne i det daglige.

Valgbutikken var nemt tilgængelig for de tilfældigt
forbipasserende, der måske i forvejen var frustrerede
eller forvirrede over, hvem de skulle stemme på?
hvornår man stemmer? hvor man stemmer? hvordan
man stemmer? Valgbutikken var en pop-up butik, altså
en midlertidig butik, som var åben de sidste to uger
op til valget. Den gav mulighed for at venner, veninder,
familier, klassekammerater kunne gå et sted hen sammen for at få information om valget.
Uge 41/42: Hjemmesiden www.aarhusstemmer.dk,
var oppe at køre fra fredag i uge 42, samtidig med
biografreklame og Facebook-side og facebookbadges.
Fra lørdag uge 42 og frem kørte der 15 sek. reklamespots i byens tre biografer.
Uge 43: Vejbannere over syv af de store veje inde
i Aarhus C og gågadebannere samt reklame på de
digitale skilte ved indfaldsvejene og på skærme på
genbrugsstationer, biblioteker, svømmehaller, skøjtehal m.v. Desuden reklamer på Radio 100, plakater,
roll-ups, A-bordkort mv. på en masse off. inst. Caféer,
værtshuse, væresteder mm.
Uge 44: Den første busstanderplakat kom op at hænge
100 steder rundt i byen.
Uge 45: Reklamer på TV 2 Østjylland og særlige brevstemmeindsatser (brevstemmebus, udvalgte biblioteker, Jægergården, Studenterhus Aarhus og rådhuset).
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ANDRE STØRRE PROJEKTER
Uge 46: Den anden busstanderplakat kom op at hænge 100 steder rundt i byen, 4-siders omslag på Århus
Onsdag, annoncer i JP Aarhus og Lokalaviserne.
Rigtig mange interne og eksterne samarbejdspartnere
udsendte nyhedsbreve, medarbejderblade osv., hvori

VARMESTUESTRIKKERNE
Aarhus’ varmestuestrikkere har strikket 338 meter
strømper i 2013 og for at skabe debat om de hjemløses vilkår og behov sammenhæftede de strømperne
og de fik lov af Festugen til at bruge en lille plads i
Byparken til opmålingen. Det bevirkede, at de fik kapret rigtig mange nye strikkere. FO-Aarhus har doneret
et kæmpestort loftslokale i FO-byen til opbevaring af

kampagnen blev nævnt. I de udsatte bydele stemte et
korps af frivillige dørklokker og fortalte om byrådsvalget via det personlige møde. Der blev også hængt
plakater op i alle opgange. Stemmeprocenten til kommunalvalget i 2013 steg med 6,7 procentpoint fra 63,7
til 70,4. Det var valgkontoret i borgerservice, der var
ansvarlig for opgaven.

garn og færdigstrik. I løbet af vinteren deler varmestuestrikkerne strømperne og alt det meget, meget
andet strik ud til varmestuer og krisecentre (efter
ansøgninger). Aarhusdepotet har i 2013 pakket strik til
følgende steder: Reden Aarhus, Kontakthuset, Gadecafeen Aarhus, Gallo krisecenter, Aarhus krisecenter,
Forsorgshjemmet Østervang og Det blå Sted.

Enkeltstående arrangementer
Dato

Kl.

Sted/Samarbejdspartner

Foredragsholder

Emne

Antal delt.

31. jan.

19.00

Interskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

35

5. febr.

13.00

Gellerup Kirke

Flemming Knudsen og Claus Jørgensen

Højskolesange

31

6. febr.

17.00

Foreningshus, Gellerup

Ambara Hashi Nuur, Sonja Mikkelsen m.fl.

International dag imod kvindeomskæring

50

27. feb.

18.30

Århus Håndbold

Jason Watt

Fordi jeg vil

4. mar.

19.00

Skt. Knuds Skole

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

38

7. mar.

19.30

Det gamle Gasværk

Peter Graulund

Fodboldliv

32

13. mar.

13.00

Folkeoplysningens Hus,
Børnehjælpsdagen

Iben Sundtoft, Frede Braüner,
Annemette Bach og Anne Hjernø

Projekt sundt hjem:
Kost og adfærdsforstyrrelser

38

14. mar.

13.00

Holme/Højbjerg/
Tranbjerg Pens.foren.

Flemming Knudsen, Claus Jørgensen

Højskolesange

32

16. apr.

19.30

Det gamle Gasværk

Ann Bjerre

Pilgrimsvandring

53

5. juni

12.15

Kofoeds Skole

Sami Hajslund

At se muligheder - ikke forhindringer

30

13. maj

19.00

Vorrevangskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

21

15. maj

19.00

Lisbjergskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

16

2. okt.

13.30

Brancheklub 3F
Kadetter

Flemming Knudsen, Claus Jørgensen

Højskolesange

35

8. okt.

19.30

U-huset

Anthony Georgieff

Den aktuelle situation i Bulgarien

40

29. okt.

20.00

Globus 1, Gellerup

Ahmed Akkari, Christian Rabjerg Madsen

Holdningsændring til Muhamed-tegningerne

31. okt.

13.00

Skrivekunstskolen

Trisse Gejl

En rejse ind i romanen: den kunstneriske
proces

40

4. nov.

19.00

Tranbjergskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

50

5. nov.

19.00

Interskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

56

6. nov.

19.00

Rosenvangskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

24

13. nov.

19.00

Skt. Knuds Skole

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

47

27. nov.

19.00

Kragelundskolen

Jens Winther

Hjælp, vi har en teenager i huset

21

I alt

14

150

100

939

større projekter
Projektnavn/Samarbejdspartner

Arrangementstype/Medvirkende

Indhold

Solcelleanlæg:
Megavol

Indvielse v/Bünyamin Simsek,
hjemmeside, information

Energibesparelser, solcelleanlæg

Antal delt.

Aarhus the Affairs
Go Green Aarhus

Artikel i Grøn Avis

FO-Aarhus’ grønne profil

Studenterhus Aarhus

Foredrag, festivals, karrierebus,
hjemmeside, paneldebat m.m.

Økologi, kærlighed, kultur, studieeffektivitet, handicap,
kommunalvalg, brevskrivning m.m.

1.623

En af os
Galloskolen

Helaftensshow, foredrag, musik

Psykisk sygdom og dens konsekvenser

1.100

Læseforeningen

Kurser, læsekredse, Litteraturens
Dag

Litteratur, også som et middel i socialt arbejde

30
15.000

404

Seniorer uden grænser

Foredrag, debat

Information om u-lande og frivilligt arbejde

Kultursaloner

Teater og debat

Kultur på kanten, krigsveteraner, filosofi, døden

DM i Skills

Konkurrencer, studievejl.,
prøv-et-fag

Håndværk, praktikpladser, arbejdsmiljø m.m.

30.000

Prostitution anno 2013

Konference v/politi, tidl. prostituerede, journalister

Kvindehandel, følgevirkninger af prostitution

40

Verdensbilleder
Aarhus Cityforening,
Musikaftenskolen SÅMA

Pop-up-debat, udstillinger, musik

USA og særligt Woodstock-festivalen

600

D-factor
Verdens Børn

Forum-teater med debat

Integration blandt unge

565

The Tall Ships Races

Teater med debat
v/Peter Holst m.fl.

Forestilling ud fra bogen ”Vi de druknede”

250

Musik og autenticitet
Såma, Salon-service

Performance-foredrag v/Frank
Beck Lassen og Morten Riis

Filosofi, praksis og fremtid inden for musiklivet

Sculpture by the Sea Aarhus

Udstilling og artist-talk v/Anja
Franke, Axel Arnott, Trine Ross
m.fl.

Bæredygtig kunst og kunstdebat

600.000

To care or not: 2 x Brandt
Code of Care

Inspirationsaften v/Steffen Hildebrandt og Steffen Brandt

Social tankegang i virksomheder

230

Når krigen lokker
Aarhus Kommune, PET

Debataften v/Jacob Ilum, Jesper
Holme m.fl.

Krigen i Syrien og dens tiltrækning af unges deltagelse

Aarhus-samtalerne
Aarhus Festuge

Samtaler/interviews m/Margrethe
Vestager m.fl.

Kulturliv, magt, film, det gode liv m.m.

Lysrute i bl.a. Frederiksgade
Aarhus Festuge

Oplysning af centrale steder i
midtbyen

Nyt lys og skæve skygger på ting, vi ikke lægger mærke til i
hverdagen

Århus-revyen

Revy og debat

Aktuelle begivenheder og almenmenneskelig komik

Somalisk Bog- og Kulturfestival
Somali Community in DK, Radar,
Somalisk Aktiv Kvindeforen., Gellerup Bibl., AarhuSomali

Festival v/Halime Sofe, Bjørn Møller, Zainab Dahir m.fl.

Somalisk litteratur, musik, kultur og udvikling

650

Humorfestival

Commedy Show og lynforedrag v/
Niels Hausgaard, Chr. Schulte-Loh,
Ahmed Mojadidi m.fl.

Humor uden grænser

230

Fattigdomsdagen
EAPN, Kirkens Korshær

Fotoudstilling, Poverty Walk,
Åbent Hus, foredrag, koncert

Hjemløse og deres forhold i Danmark

400

Kommunalvalget for
udviklingshæmmede
Det kreative Værksted

Valgcafé v/Hans Halvorsen og
Birthe Skovgaard

Kommunalpolitik

Form dit Aarhus
Aarhus Kommune

Valgbutik, Stem Ungt-kampagne,
hjemmeside, brevstemme-bus
m.m.

Kommunalvalg –at få flere til at afgive deres stemme

Varmestuestrikkerne

Garndepot, strikning, debat

Hjemløse og deres forhold

I alt

81
249

30

80
584
25.000
3.500

60

20.000

500
701.206

15

En god debat...

Som Rådmand for Kultur og Borgerservice er det en stor fornøjelse dagligt at opleve
hvordan byens foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner sætter deres daglige præg på
byen, og skaber en mangfoldig by med tilbud til alle målgrupper uanset alder og interesser. Det er gennem disse tilbud, at vi som borgere får mulighed for aktiviteter, som bevæger og udvikler os. Tilbud, der er med til at styrke fællesskabet gennem debat, oplevelser
og aktiv deltagelse.
FO-Aarhus har efterhånden en lang tradition for, gennem sine debatskabende aktiviteter,
at være en aktiv del af de større begivenheder i byen. For 2013 gælder det eksempelvis
DM i Skills, Sculpture By The Sea, Tall Ship Races, Festugen mm. Gennem debat, foredrag,
samtaler, guidede ture mv. er disse aktiviteter med til at give alternative eller mangfoldige
perspektiver på deltagernes oplevelser. De er med til at udvide vores vidensniveau og
stimulere vores nysgerrighed.
Men FO-Aarhus’ debatskabende aktiviteter dækker også meget andet. Der er også noget
om det lokale, det globale, det personlige og det højaktuelle. Fra grønne guider til udfordringer med teenagere til Syrien-konflikten.
Jeg kan derfor kun opfordre alle byens borgere til også at gøre brug af de mange tilbud
i 2014. Jeg er sikker på, at man også i 2014 finder noget interessant for enhver smag og
interesse. Jeg håber, at man som borger, via disse arrangementer, vil tage del i debatten
og dialogen og derved være med til at inspirere, udfordre og oplyse hinanden. For det er
gennem dialogen med andre, at vi i hverdagen udlever og udvikler vores demokratiske
samfund.
Rabih Azad-Ahmad
Rådmand for Kultur og Borgerservice

