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Medborgerskabsudvalg i  
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune gennemførte i 2013 en større 
inddragelsesproces for borgere, medarbejdere, virk-
somheder, foreninger. På den baggrund har byrådet 
nedsat et Medborgerskabsudvalg, som påbegyndte 
sit arbejde i 2014 og afsluttede det i december 
2015. Udvalget skulle både udfordre den daværende 
praksis, indsamle viden og erfaring og afprøve nye 
borgerinddragelsesmetoder, bl.a. udarbejde forslag 
til Aarhus Kommunes første politik for medborger- 
skab. Den nye politik skal være den fælles ramme 
for et aktivt medborgerskab i Aarhus Kommune. 
Udvalget samarbejdede med byens borgere om 
opgaven. Forslaget til medborgerskabspolitikken blev 
afleveret til Byrådet andet halvår af 2015 i så god 
tid, at byrådet kunne nå at beslutte politikken inden 
udgangen af 2015. Kommunikationen mellem borger 
og kommune skal være mere målrettet og tilpasset 
borgernes behov og forskelligheder. Medborgerskab- 
sudvalget var ansvarlig for, at der blev gennemført 
en proces, hvor kommunikationen mellem politikere, 
borgere og kommunen blev gentænkt. Processen 
skulle både forholde sig til, hvad der kommunikeres 
og hvordan der kommunikeres for at understøtte 
aktivt medborgerskab.

 
 
 
Medborgerskabsudvalget skulle udvikle et bredt og 
alsidigt katalog over borgerinddragelsesmetoder. 
Fremadrettet skal borgerne inddrages tidligere og 
mere målrettet end det sker i dag.  Desuden skal 
forventningerne til samspillet mellem borger og 
kommune afstemmes.

Medborgerskabsudvalget skulle både udfordre den 
kommunale praksis omkring borgerinddragelse og 
inspirere til en ny. Konkret skal udvalget løse følgende 
opgaver:
  - Formulere forslag til medborgerskabspolitik.
  - Udvikle et bredt og alsidigt katalog over  
   borgerinddragelsesmetoder.
  - Gentænke kommunikationen mellem borger  
   og kommune. 
  - Arbejde videre med Mangfoldighedens dag.
  - Ansvar for at udvikle en model for anvendelse  
   af deltagerbudgetter.
  - Varetage inddragelse af etniske minoriteter. 

Viden og erfaring blev samlet i et katalog over bor-
gerinddragelsesmetoder.
http://www.medborgerskabiaarhus.dk/da.aspx
Medborgerskabsudvalget har afholdt nogle af sine 
møder i FO-byen i 2015:
16. marts: Milepæle i Medborgerskabsudvalgets 
arbejde
12. sept.: Borgerjury

FO-Aarhus blev på landsplan grundlagt 1952 af medlemmer fra Det 
radikale Venstre. Oplysningsforbundets formål er at udbrede debatska-
bende samfundsoplysning. Pr. 1. jan. 2004 fusionerede Frit Oplysnings-
forbund på landsplan med Dansk Husflid og har i 2014 ændret navn til 
FORA. I Aarhus hedder vi stadig FO-Aarhus.
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Større projekter

Studenterhus Aarhus
11. marts: Hvem var Eik Skaløe?
Steppeulvene var med til at skabe fundamentet for 
den dansksprogede rock, og med samfundskritiske 
tekster er deres numre fra dengang fortsat stor 
inspiration for mange nye musikere og bands. Man 
kan måske tale om en ny dansksproget sam-
fundskritisk bølge på musikscenen anno 2015?
I samarbejde med Aarhus Musikaftenskole.

8. april: Nye sikkerhedspolitiske udfordringer
Oplæg ved generalløjtnant Kjeld G. Hillingsøe og 
specialist i konfliktforebyggelse og fredsopbygning, 
Katarina Ammitzbøll. Debat om nye sikkerhed-
spolitiske udfordringer, skrøbelige og konfliktramte 
stater, og hvad gør man, når den internationale 
redskabskasse ikke slår til, men nærmest er sat ud 
af spil? Putins annektering af Krim har rystet den 
verdensorden, som voksede frem med Sovjetunio- 
nens fald i 1991 og det internationale samfund søger 
nu svar på en række grundlæggende spørgsmål, vi 
for længst havde skrinlagt med afslutningen af den 
kolde krig. Er Vladimir Putin i færd med at genoplive 
den kolde krigs tilstande med stormagtskonfronta-
tioner og militære spændinger? Har han ambitioner 
om at genoprette det tabte Sovjetimperium? 
Mens antallet af interstatslige konflikter falder, 
stiger niveauet af intrastatslige konflikter. Det 
betyder, at måden at stoppe krige og konflikter på i 
langt højere grad bestemmes af, hvordan samfund 
transformeres. Flere trusler og årsager til konflikter 
er transnationale og funderet i radikale religiøse 
overbevisninger, had mod vestlige ideologier 
og samfund med fortalere og militante grupper 
infiltreret i økonomisk kriminalitet. Dertil kommer 
fødevareknaphed m.m. 
I samarbejde med Konservative i Aarhus. 

2. juni: Internetweek
Sammen med Internet Week Denmark og de del- 
tagende case-virksomheder præsenterede Studen-
terhus Aarhus nogle topaktuelle TECH og UX-pro- 
blemstillinger fra det virkelige liv. Arrangementet 
var for virksomheder og studerende med særlige 
kompetencer og interesser inden for it-branchen: 
it-virksomheder, dataloger, softwareudviklere, 
UX’ere, interaktionsdesignere og it-studerende. 
Medvirkende: Tech v. Søren Trudsø Mahon, Rasmus 
Østergård og Jakob Dam Jensen, UX v. Morten Bark-
holt, Tine Heide, Jens Hofman og Michael Vester-
gaard Larsen, TBA v. Mjølner Informatics (UX).

23. sept.: Student Advisory Board
Debatarrangement om bæredygtighed - med 
Scandic Hotel Aarhus City og studerende. Der blev 
debatteret, hvordan Scandic Hotel kan blive 100 % 
bæredygtigt.

24. sept.: Oplæg og workshop: 
Hvad er det bæredygtige menneske?
Rethink Human Being og Studenterhus Aarhus invitere-
de til oplæg og workshop. Man kunne få testet sin egen 
bæredygtighed, og deltage i debatten om hvad bære-
dygtighed egentlig indebærer. Det eneste man skulle 
medbringe var sig selv og et åbent sind. Program:
1) Ja/nej-spillet: Man tog indledende stilling til en ræk-
ke filosofiske spørgsmål.
2) Oplæg ved Christian Dietrichsen: Kan verden være i 
balance hvis du ikke er? 
3) Workshop: Meditativ refleksion, nedskrivning af egne 
overvejelser, mindre arbejdsgrupper faciliteret med 
dialogværktøjer og debat i plenum.

30. sept.: Morgen crunch  
– debat om fremdriftsreform og praktik
De inviterede virksomheder fra Aarhus-området fik 
tilsendt spørgsmål vedrørende praktik, og disse spørgsmål 
dannede baggrund for en debat med de studerende.  
- Har virksomhederne oplevet konsekvenser af  
fremdriftsreformen angående praktik?
- Hvad er en attraktiv studerende, når virksomhederne 
udvælger praktikanter? 
- Hvad holder dig tilbage i forhold til at tage praktikan- 
ter/studiejobs ind i din virksomhed?

30. sept.: Student Advisory Board – Djurslands Bank
Workshop for studerende, der havde mod på en 
spændende debat med folk fra erhvervslivet og andre 
studerende? Djurslands Bank havde brug for hjælp til at 
kortlægge, hvad studerende forventer af en bank. 

5. okt.: Samtalesalon om tillid
Det krævede ingen forberedelse eller forkundskaber, 
kun en lyst til samtalen og nysgerrighed på andre. 
Samtalesalonernes eneste formål var den gode frie og 
afslappede samtale om væsentlige emner, med folk 
man måske ikke ellers ville have talt med. Samtalerne 
blev guidet via forskellige spørgsmål og appetitvækkere 
igangsat af værterne, der var garanter for den løbende 
samtale; man blev taget ved hånden og ført gennem 
hele eftermiddagen.

7. okt.: Kula præsenterer: 
Antropologer i den offentlige debat 
Som fugl Føniks opstår af sin aske, er den antropolo-
giske foredragsforening Kula genopstået. Kula - som 
drives af studerende for studerende - præsenterede 
hermed semestrets første foredrag med antropolog 
Anne-Marie Christensen: hvordan bliver antropolo-
ger mere synlige i den offentlige debat. Anne-Marie 
Christensen er magister i antropologi med speciale i 
nabokonflikter og uddannet konfliktmægler og med 
afsæt i hendes nyudgivne bog "Nabokonflikt - Løs den 
selv" fortalte hun om, hvordan antropologer kan begå 
sig i en halvhurtig, journalistisk virkelighed samtidig 
med, at de bevarer deres faglighed. 

Studenterhus Århus
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21. okt.: Karriere i udlandet.
Drømmer du også om en karriere i udlandet? Har 
du i den forbindelse gjort dig tanker om, hvad det 
kræves af dig personligt og fagligt? Lars Saaugaard, 
der er ansat som Marine & Coastal Engineer hos 
COWI, fortalte om sine oplevelser og erfaringer som 
udstationeret i Indien. Lone Skriver Pedersen, der er 
ansat som Head of Global Attraction & Mobility hos 
Grundfos holdt oplæg om, hvorfor virksomheder er 
interesseret i at have ansatte i udlandet samt hvad 
der kræves af den udstationerede. Som deltager 
skulle man på forhånd overveje sine tanker, ønsker, 
mål og drømme til en karriere i udlandet. Der var 
mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfa-
ringer undervejs.

27. okt.: Den Moderne Virksomhed - Brand dig selv
Hvordan brander du dine personlige og faglige 
kompetencer? Hvor vigtige er de sociale medier? 
Kasper Bengtson skabte i 2010 social media bureau-
et, bSocial, som siden da er blevet en kendt spiller i 
branchen. Han har haft fornøjelsen af at arbejde med 
flere end 300 virksomheder, herunder større brands 
som Grundfos, 4Sound, PriceRunner og Flyvevåbnet. 
Man kunne høre om hans rejse fra gymnasieelev til 
social media konsulent og hvilke metoder, man selv 
kan benytte til at nå sine målsætninger for sit person-
lige brand. Han delte konkrete takes og tips omkring 
blogging, Facebook og andre sociale platforme. 
Derudover var der mulighed for spørgsmål og debat 
om, hvordan man brander sig selv til den moderne 
virksomhed.

4. nov.: Samtalesalon/Conversation Café: Frihed
Det krævede ingen forberedelse eller forkundskaber, 
kun en lyst til samtalen og nysgerrighed på andre - 
samtalesalonernes eneste formål er den gode frie og 
afslappede samtale om væsentlige emner, med folk 
man måske ikke ellers ville have talt med. Samtalerne 
blev guidet via forskellige spørgsmål og appetitvæk-
kere igangsat af værterne, der sørgede for, at man 
aldrig var overladt til tilfældigheder og var garanter 
for den løbende samtale. I samarbejde med Studen- 
terpræsterne Aarhus, UngKirken.

9. nov.: Den Moderne Virksomhed  
- Fra Ansøgning til Ansættelse
Vi mener, at det er tid til, at de studerende vender 
hatten på hovedet og selv tager kontakten til de 
omkring 55.000 virksomheder, der er alene i Aarhus 
Kommune. Men hvordan gør man og hvilke guldkorn 
er gode at kende til i den forbindelse? Hvordan kan 
man selv spille en mere aktiv rolle i jagten på drøm-
mejobbet, så man på den måde kan blive sin egen 
jobagent. I den anledning var BKI foods og Akade-
mikernes A-kasse inviteret. Begge beskæftiger langt 
over 100 medarbejdere. De belyste, hvilke tendenser, 
de oplever i forhold til jobansøgninger, hvordan 
man fanger virksomheders opmærksomhed - og 
ikke mindst, hvordan man skriver en god uopfordret 
ansøgning. 

20. nov.: Bundsgaard uden filter
Uden forberedelse og uden formaliteter svarede Aar-
hus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S) på spørgsmål. 
Det skete i Studenterbaren i tre runder af 20 minut-
ter, hvor der blev der debatteret: studiejobs, med-
borgerskab og byplanlægning. Man kunne spørge 
om alt, og man kunne spørge ham face-to-face.  Det 
bedste spørgsmål blev belønnet med en præmie i 
hver runde! Man kunne høre om Jacobs første studie-
job og hans mere politiske overbevisninger om byens 
arealer i fremtiden. 

25. nov.: Morgencrunch  
– sådan får du drømmejobbet
Workshop for studerende, der havde mod på en 
spændende debat med folk fra erhvervslivet og andre 
studerende. 

1. dec.: EU-retsforbeholdet
Statsminister Lars Løkke Rasmussen gav oplæg og de-
batterede EU retsforbeholdet i anledning af folkeaf-
stemningen 3. dec. Velkomst ved Karina Boldsen fra 
bestyrelsen for Studenterhus Aarhus. Debat med de 
studerende og andre interesserede. 

9. dec.: Samtalesalon/Conversation Café: 
Traditioner.  (Se yderligere tekst under 4. nov.)

Studenterhus Århus

Foto: Peter Kirkegaard
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Århus Stiftstidende 

Århus Stiftstidende
Klub Østjylland havde i 2015 faste foredrag ca. hver 
måned i den nye Stiften Loungen, Frederiksgade 78B 
i FO-Byen. Her blev inviteret indenfor til aftner/efter-
middage med en masse spændende emner. 

18. jan.: Henrik Duer: Sund livsstil
Har du styr på nytårsforsættet eller har du brug for 
et ekstra skud motivation til at komme i gang med 
en sundere livsstil? Der var ingen løftede pegefingre, 
men derimod gode og brugbare råd til at få succes 
med den sunde livsstil. Tilhørerne blev taget med 
igennem sundhedsjunglen og den nyeste forskning 
belyses. F.eks. om de værste sundhedsfælder, de bed-
ste tips til at komme i gang og de strategier/metoder, 
som passer dig bedst. Henrik Duer er vært og træner 
på TV3-programmet ”Ekstremt fed” og uddannet 
cand. scient. idræt og kemi - og partner i Fitness Insti-
tute og Sundtbmi.dk.

19. jan.: Nytårskur for Stiftens ambassadører
Der blev fortalt om tankerne bag det nye initiativ med 
Stiften-ambassadører, og de udpegede ambassadører 
kom med bud på, hvornår de ville stå i spidsen for et 
debatarrangement og hvilket emne, de ville sætte til 
debat. Der sigtes efter mindst et arrangement hver 
måned.

28. jan. kl. 19.00: Livemagasinet  
- Journalistisk sceneshow
En aften i de gode fortællingers navn med udfordring 
af journalistikkens formater. Man mødte blandt andet 
Stiftens chefredaktør, Jan Schouby, Livemagasinets 
chefredaktør Julie Krog Vistisen samt journalist Jakob 
Dybro Johansen. Livemagasinet er et journalistisk sce-
neshow, hvor de gode historier kommer til live, når 
journalister og kilder mødes på en scene. Publikum 
inviteres med til at stille spørgsmål, kommentere, 
klappe og le. For man mødes i et og samme rum.

4. febr.: Happy Wife - Happy Life
Foredrag med certificeret sexolog, parterapeut og 
iværksætter Christina Tatarczuk, der sigtede skarpt 
på livet som mor og det herlige hektiske liv, som er 
resultatet deraf. Hun er mor til syv børn og ved om 
nogen, hvordan livet som mor både er berigende 
og fantastisk, men også hårdt og hektisk. Hun er en 
levende brugermanual, når det kommer til - ikke bare 
at overleve hverdagen - men om at skabe plads til 
nydelse, lykkeglimt og selvkærlighed. Når mor er glad 
er alle glade, og opskriften på dét afslørede Christina 
gennem skæve og hjertevarme anekdoter fra livet 
med vasketøjsbjerge, en spændende karriere og 
ambitionen om alt andet end nøjsomhed.

16. febr.: Religion i Kina  
- en lystvandring i troens univers
Man blev klogere på Kina og kinesiske traditioner, da 
sognepræst Torben Brink med udgangspunkt i de ki-
nesiske nytårstraditioner fortalte om ‘Riget i midten’. 

Han har igennem mere end 20 år rejst i Kina og viste 
mange af de religiøse effekter, som han har samlet.

17. febr.: Rejseforedrag om Prag
Prag er kendt som byen med de 100 tårne, og arkitek-
turen i byen er helt enestående, da du både finder 
bygninger i romansk og gotisk stil, renæssance, barok 
og rokoko samt jugendstil, kubisme og socialrealisme. 
Igennem billeder og fortælling gav Arne Doktor et 
indtryk af denne fantastiske by, som har et utal af 
smukke bygninger og en lang spændende historie.

5. marts på Train: Når sandheden skal frem
Lars Christiansen havde sin landsholdsdebut i 1992 
og han har spillet 338 landholdskampe og scoret 
1503 mål! Han gav et åbent og ærligt - og ikke mindst 
hylende morsomt - foredrag om de nederlag og sejre 
hans liv har budt på. På trods af enorm succes, har 
Lars alligevel kæmpet med angst og stress. I foredra-
get gik han helt tæt på den angst han fik i slutningen 
af sin aktive karriere. Han fortalte om årsagen, og om 
hvordan han efterfølgende har rejst sig igen.
I samarbejde med Århus Håndbold.

11. marts: Livemagasinet
Denne gang handlede det om kroppen og vores 
fascination af den i alle dens mere eller mindre 
veldrejede afskygninger. Oplæg v/smeden Søren 
Holm fra DR-serien »Rigtige mænd«, hvis krop og 
indstilling til kost gennemgik en drastisk ændring 
igennem programmerne. Før elskede han kager og 
bøfsandwich, men nu er han sund og helt i vater med 
tidsånden. Spørgsmålene om skønhedsbegreber og 
kropsdyrkelse blev stillet af Julie Krog Vistisen, og til 
at svare på dem, havde hun inviteret idehistorikeren 
og sociologen Cecilie Rimdal fra Aarhus Universitet. 
Pernille Lund Olesen, burlesquedanser og direktør i 
teaterforeningen Cabaresque var med til en snak om 
fænomenet burlesque, der i de seneste år har fået en 
revival på de små teaterscener i byen. Burlesque kan 
spores helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor den 
kombinerede sensualitet, satire, løssluppenhed og 
performance. Som optakt til debatten vankede der en 
lille smagsprøve på burlesque.

17. marts: Rejseforedrag om Rom
Rom har gennem tiden fået mange tilnavne, blandt 
andet Verdens Hovedstad og Den evige Stad. Og ikke 
uden grund, for da vi havde Jernalder i Danmark, 
boede der ca. 1 million mennesker i Rom. De mange 
spændende bygninger fra det romerske imperium er 
ikke udstillet til ære for turisterne, men indgår som en 
naturlig del af den moderne by. H.C. Andersen skriver 
i en af sine bøger fra et besøg i Rom, at et liv er ikke 
nok til at opleve byen. Arne Doktor fortalte også om 
den katolske kirkes indflydelse på såvel Italien som 
store dele af den øvrige verden, ligesom han gav 
et indblik i italiensk levevis, familiesammenhold og 
sociale forhold.
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Århus Stiftstidende 

31. marts: De Hvide Busser
I slutningen af 2. Verdenskrig hentede De Hvide 
Busser danske og norske fanger hjem fra i de tyske 
koncentrationslejre. De hvidmalede busser havde 
røde kors på tag, sider, front og bag, så fjenden ikke 
forvekslede dem med militær. Arne Doktor kendte en 
af de vognmænd, som deltog i redningsaktionen, og 
denne aften fortalte han om de gribende og barske 
oplevelser.

15. april: Nils Malmros: Filmene og mennesket bag
Filminstruktør Nils Malmros fortalte om baggrunden 
for filmen Sorg og glæde, der bunder i en ufattelig 
tragisk hændelse. Han er kendt som en af de vigtigste 
danske filmskabere, bl.a. for filmen Kundskabens 
Træ, der er blevet optaget i den danske kulturkanon 
for sin skildring af faldet fra barndommens uskyld. 
Malmros gav tilhørerne indblik i den mest tragiske 
hændelse i sine 70 år som menneske. En tragedie 
som kun få vil kunne sætte sig ind i og endnu færre 
forstå. Nu – 30 år efter hændelsen, har Malmros haft 
premiere med filmen Sorg og glæde, der skildrer den 
stærke historie. Malmros har selv sagt om sine film: 
”Med udgangspunkt i min egen opvækst har mine 
film handlet om uskyldstabet og om stadier på vejen 
til at blive voksen. De har kredset om den uforløste 
og ulykkelige kærlighed. Med min nye film vil jeg 
fortælle om at nå frem til den gensidige og modne 
kærlighed gennem den største sorg og glæde i livet. 
Det kan lyde stort, men jeg føler, at jeg har dækning 
for ordene.”

20. april: Aarhus’ identitet
Stiften-ambassadør Kim 
Bisgaard, partner i Culture By 
Innovation Lab, stod i spidsen 
for debat om byens identitet: 
”Aarhus tilhører befolkningen. 
Bygninger er bare nogle, vi er i. 
De forgår”. Kim er tidl. leder af 
Horsens Teater og Gods- 
banen i Aarhus. Med i panelet 
sad byudvikler Rune Kilden, 
stadsarkitekt Stephen Willacy, 
designer Ruth Crone Foster, 

Frontløber-leder Signe lund Juhler samt byråds- 
politikere. Aftenen blev optaget på video, så debatten 
efterfølgende kunne leve videre på nettet.

22. april: Livemagasinet - Næste stop fremtiden
Journalistisk sceneshow - om deleøkonomi med 
oplæg fra Søren Riis, grundlæggeren af samkørsels- 
platformen GoMore. Journalistikkens formater blev 
udfordret og publikum var inviteret med til at stille 
spørgsmål, kommentere, klappe og le.

29. april: Debat om demens
Ca. 90.000 lever med sygdommen, men tallet ventes 
i 2040 at være steget til 155.000. FO-leder Torben 
Dreier havde sammensat et panel af personer, der 
til dagligt har sygdommen inde på livet: eksperter, 

politikere og pårørende. Hvordan støtter vi personer 
med demens og deres netværk og hvilke udfordringer 
er der. Hanna Frühstück, demenskonsulent: Hvad er 
demens? Forskellige perspektiver og støttemåder? 
Passer systemet til borgerne? Pårørende Poul Erik 
Jacobsen og Ilse Klinke deltog også. Kærlig kommune 
og demens v/ Annemarie S. Zacho-Broe, Sundheds- 
chef i Aarhus kommune. Respons på aftenens oplæg 
v/ Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforenin-
gen i Danmark: Matcher de tilbud, vi har i byen de 
drømme vi har for de demente. 

7. maj: Ulighed
Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og Majbrit 
Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening 
diskuterede ulighed og fattigdom i dagens Danmark. 
Skal kontanthjælpen sættes ned for at få folk i arbej- 
de? Og hvad gør man for at afhjælpe sundheds- og 
alkoholproblemer f.eks. Hvordan får vi flere til at tage 
en uddannelse - og mange andre spørgsmål var i spil.

26. maj: Hvad skal vi med somalierne? 
Fokus på diskrimination og beskæftigelse. Ordstyrer 
Ole Jessen. Der bor ca. 4000 med somalisk baggrund 
i Aarhus, halvdelen af dem er under 20 år. Bl.a. Gert 
Bjerregaard (V), Jette Jensen (EL) og Khaled Hussein 
Ahmed deltog i debatten, der berørte diskrimination, 
kønsroller, uddannelse, radikalisering og kriminalitet.

1. juni: Kom og mød kulturredaktionen
Om nytænkning og innovation. Århus Stiftstidende 
vil gerne endnu tættere på sine læsere og kilder og 
inviterede dem til at komme og fortælle om de ting, 
de synes fungerer i avisens kulturdækning eller om 
de ting, der ikke gør. Der var plads til forslag om 
forbedringer, ændringer m.v. Chefredaktør Jan Schou-
by var til stede. 

10. juni: Iværksættere
Er vilkårene for iværksættere i Aarhus gode nok? 
Adrian Fey fra Culture Works var ordstyrer og satte 
fokus på nye arbejdsfællesskaber og erhvervslivets 
rolle i forhold til de nye firmaer, samt politikernes 
rolle i forhold til iværksættere. Desuden debatteredes 
iværksættermiljøets betydning for byområder og 
byudvikling. I panelet sad bl.a. Nico Grünfeld fra det 
nye parti Alternativet og iværksætter Sissel Hansen, 
som har udgivet en Start Up Guide.

13. juni: Valgmøde
Jonas Dahl (SF), Nicolai Wammen (S), Jacob Elle-
mann-Jensen (V) og Jens Salling (K) debatterede bl.a. 
integration, togfond og timedrift mellem de store 
byer, ny lufthavn i Aarhus, jobskabelse, kontant- 
hjælpsloft, finanskrise. Ordstyrer: chefredaktør Jan 
Schouby.

30. juni: Åbent redaktionsmøde
Stiften inviterede læserne/kunderne til et offentligt 
redaktionsmøde, hvor de kunne komme med idéer 
og give deres mening til kende. Hvad er deres behov? 

Foto: Kim Haugaard
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Og hvordan kan avisen/platformene dække det? 

21. sept.: Rasmus Tantholt (Musikhus Aarhus)
Om Rasmus Tantholts oplevelser som krigsreporter 
i krigshærgede områder – PT Syrien. Inden han blev 
vært i »Dags Dato« har Rasmus Tantholdt de seneste 
10 år været korrespondent for TV 2 i konfliktområder, 
især i Mellemøsten. Med sit job som korrespon- 
dent for TV 2 har han flere gange været helt tæt 
på bombesprængninger. Tidl. har han blandt andet 
været i Irak, i Kabul, og i Egypten oplevede han og 
hans fotograf, at deres bil blev overfaldet af en vred 
menneskeflok med knive og køller.

24. sept.: Fodboldstadion til Aarhus?
Aarhus mangler et rigtigt fodboldstadion. Det er de 
fleste fodboldtilhængere enige om. Men hvordan 
bliver drømmen om et fodboldstadion til mere end 
en drøm? På mødet samledes politikere, arkitekter og 
fodboldfolket for første gang til en dialog om ønsket 
om et nyt stadion. Nærmest siden ombygningen af 
Aarhus Stadion for 15 år siden har der været debat i 
Aarhus om byens stadion og indretningen til fodbold. 
En debat, der i det sidste par år har fået nyt liv i form 
af offensive udmeldinger fra AGF og ikke mindst fra 
tilhængerne, der har et varmt ønske om et stadion 
uden løbebaner. På mødet deltog kulturrådmand 
Rabih Azad-Ahmad (R), børne- og ungerådmand 
Bünyamin Simsek (V), samt gruppeformand for SF 
og medlem af teknisk udvalg i Aarhus Kommune, 
Jan Ravn Christensen (SF), direktør i Aarhus Elite, 
Jacob Nielsen, arkitekt Mikkel Wienberg fra Friis & 
Moltke, arkitekterne Thomas Mau og Svante Griffel 
fra Mauhaus, by-udvikler og best.medl. i Aarhus 
Fremad, Rune Kilden, Henrik H. Brandt, direktør i 
Idrættens Analyseinstitut, samt chefredaktør for 
Århus Stiftstidende, Jan Schoubye.  Ordstyrer: Søren 

Højlund Carlsen.
I samarbejde med Fan Trust Aarhus.

28. sept.: Rum til de skæve, fattige og udsatte
”Sager der Samler” satte fokus på nye steder og 
andre måder at være sammen på. Så der er plads til 
alle. Debat om idéer a la Skraldecaféen og DHL-stafet 
for udviklingshæmmede. Socialrådmand Thomas Me-
dom og stadsarkitekt Stephen Willacy kommenterede 
idéerne. Skraldecaféen er et pop-up-spisested (f.eks. 
i Rådhusparken i september), hvor den gratis mad 
er lavet af varer, der ellers skulle være kasseret. Paul 
Natorp fra Sager der Samler styrede debatten.

27. okt.: Strøget gennem 200 år
Forfatter Lars Svendsen udgav sidste år bogen 
“Strøget i Smilets by” i anledning af 160 års jubilæet 
og med udgangspunkt i den fortalte han historier 
om gamle og nye forretninger, om forlystelseslivet, 
banegården, den katolske kirke og meget andet. Lars 
Svendsen har siddet i gadeforeningens bestyrelse i 
35 år.

12. nov.: Mød forfatterne bag bogen “Lær”
Professor Lene Tanggaard og forskningsassistent Tue 
Juelsbo aflyste jagten på den gode idé og den helt 
rigtige inspiration. Begge dele kommer ud af det 
lange, seje daglige træk, så vi skal smøge ærmerne op 
og gå i gang. Man skal arbejde i dybden med et fag. 
Når man kender det, kan man se, hvor der mangler 
udvikling og fornyelse. Desuden medvirkede prof. 
dr.med. Peder Charles fra Aarhus Universitet, der i 
mange år har arbejdet og forsket i videreuddannelse 
af læger. Han medvirker i bogen og er manden bag 
begrebet accelereret oplæring, en revitalisering af 
mesterlærebegrebet.

Århus Stiftstidende 

Hos www.rokken.dk så et medlem i 2006 en herre i 5 
graders frost med handsker på tæerne i sandaler gå 
på gaden, og herefter blev foreningens hovedprojekt 
hurtigt, at lave strik til de hjemløse og samle garn 
ind til formålet. Varmestuestrikkerne blev navnet 
på aktiviteten, som er organiseret med strikkere, 
garncentraler fordelt over hele landet, tovholderne 
og depotbestyrere, 1 leder med hoved-garndepot. 
Formålet er at indsamle penge og garn, således at 
frivillige kan omsætte det til varme strømper, huer, 
vanter, halstørklæder og meget andet. Strik udleveres 
til hjemløse og andre socialt udsatte, via Varmestuer, 

Natcafeer, Væresteder, Krisecentre, Reden, Mis-
brugscentre og mange andre. Varmestuestrik er 100% 
baseret på frivilligt arbejde. Der er ingen udgifter til 
administration. Strik og garn transporteres med stafet-
ter af frivillige. De får garn doneret af private og for-
retninger. De har også i mange Strikkeforretninger fået 
tilladelse til at opstille en kurv til indsamling af garn. 
FO-Aarhus har stillet depot til rådighed for garnlager, 
indsamlet i Aarhus-område og har i sine administra-
tionslokaler en garnindsamlingskasse stående, hvor 
der årligt bliver afleveret adskillige sække garn.

Varmestuestrikkerne
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Andre større projekter

Amnesty International
22. marts: Documentary on human rights. 
“Fortress Italia” by Vice News was showed. A film 
documenting the plight of refugees and migrants, 
who travel to the island of Lampedusa in hope of en-
tering Europe. Speakers at the event was from DFUNK 
(Dansk Flygtningehjælps Ungdom), a youth organisa-
tion helping refugees in Denmark.

26. april: Human Rights Filmclub på Fairbar
“An Inconvenient Uprising” by Vice News was showed. 
The film documents the uprising in Bahrain that began 
with the arab spring, and the human rights violations 
that have been committed against Bahrainis who 
oppose their country's absolute monarchy. A member 
of Amnesty at Aarhus University spoke in detail about 
the conflict and the atrocities committed. 

Læseforeningen
29. jan. og 4. febr.: Oplæg på FO-Aarhus’ senior- 
daghøjskole om Læseforeningens arbejde.
I Aarhus køres følgende læsgrupper: 2 læsegrupper 
i frivilligcentret i Grønnegade, begge for psykisk sår-
bare. 1 læsegruppe i Kontakthuset/Heroinklinikken for 
stofmisbrugere (lægeordineret Heroin). 1 læsegruppe 
i Værestedet, Jægergårdsgade, for hjemløse og mis-
brugere. 1 læsegruppe i Egå Sognegård, åben blandet 
gruppe, flest ældre. Åben gruppe på Godsbanen.

Læseforeningen vokser fra en netværksorganisering 
af frivillige, dedikerede læseentusiaster der spreder 
læseglæde og livskvalitet, til en organisation, der er 
med til at løfte målrettede velfærdsopgaver i kom-
munalt regi - stadig med læseglæden og livskvaliteten 
som mål. Fælleslæsning bliver en succes når man 
læser seriøs litteratur og insisterer på den personlige, 
eksistentielle samtale, som selvfølgelig også må være 
sjov og fjollet, men som skal løfte sig fra den rene 
underholdning til dér, hvor oplevelsen bliver vedkom-
mende og giver mening for den enkelte deltager og 
fællesskabet.

Besøg af rollemodel fra Ramallah i 
januar
FO-Aarhus inviterede Asar Jaradat fra Ramallah til 
Aarhus i januar til at inspirere unge i udsatte boligom-
råder i Aarhus til at satse på at tage en uddannelse. 
Hun deltog i følgende arrangementer:  
- Møde med Unge4Unge, koordinator Wamid Hassan, 
Sabrin Al-Zaidi og flere frivillige. Unge4Unge, der er 
et prisvindende projekt under Socialforvaltningen 
i Aarhus, er interesseret i et samarbejde med unge 
fra Ramallah. Idéen om en fælles sommerlejr blev 
resultatet. 
- Asar Jaradat deltog i nogle dage i undervisningen på 
Langkær Gymnasium. Her kom hun helt tæt på ung-
domslivet i Aarhus, med kontakt til unge fra forskellige 
miljøer, også med hjembesøg hos nogle af eleverne og 
samvær i fritiden.  
- Møde med klubpædagog Imad Kaaouach, Klubberne 
i Gellerup. Imad arbejder dagligt i Klubberne med en 
hel del børn og unge 11-18 år i Gellerup. 
- Asar Jaradat mødtes med piger i Herredsvang til 
deres Pige Café. Der blev snakket og udvekslet erfa-
ringer om, hvordan det er at være ung pige/kvinde i et 
udsat boligområde i Aarhus og om hvordan det er at 
være ung pige/kvinde i Ramallah, Palæstina.  
- Møde med uddannelsesvejleder Ahmad El Ahmad, 
Det Boligsociale Sekretariat i Gellerup under Brabrand 
Boligforening. Ahmad El Ahmad er selv ved at opbyg-
ge et korps af rollemodeller med unge i Gellerup og 
Toveshøj, unge der kan inspirere andre unge til at tage 
en uddannelse.
- Møde med repræsentanter fra Børn- og Ungebyrå-
det i Aarhus, samt dets sekretær Morten Lond og 
Thea Frederiksen fra ÅUF. Asar Jaradat er medlem af 
Ungebyrådet i Ramallah. De to ungebyråd aftalte i 
2013 ved et møde i Ramallah, at indgå i et samarbe-
jde. Siden har der været to møder i Aarhus mellem 
repræsentanter for de to ungebyråd.  
- FO-Aarhus’ Senior Daghøjskole fik besøg af Asar 
Jaradat, der fortalte om at være ung i Ramallah og om 
hvordan hendes liv i Palæstina former sig.
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Andre større projekter

Aarhus Festuge
Aarhussamtaler
29. aug. på Dokk1: Ka’ vi tale om det? Om demokrati. 
Ordstyrer var journalist Mads Kastrup. Alternativets 
Uffe Elbæk og Liberal Alliances Henrik Dahl samtalede 
om visioner, idealer og alternative indgange til politik 
og organisering af det samfund, vi kender. Dokumen-
taren ’Life Is Sacred’ fulgte den idealistiske colum-
bianske politiker Antanas Mockus, som erstattede 
politibetjente med mimere og satte blyanter i geværer. 
Det medvirkede til, at landet i dag står midt i en freds- 
proces oven på halvtreds års borgerkrig. Filmen blev 
introduceret af instruktør Andreas M. Dalsgaard med 
efterfølgende debat.
30. aug. kl. 19.30-2015: Robert Lepage interviewet af 
Synne Rifbjerg. Den verdensanerkendte scenekunst- 
ner Robert Lepage gæstede Festugen med sit nyeste 
værk ’887’, hvor han som ene forfatter, instruktør og 
medvirkende dykker ned i menneskets erindringer. 
Samtalen foregik på engelsk på Bora Bora.
1. sept.: Jac Holzman interviewet af Sylvie Simmons. 
Han står bag pladeselskabet Elektra Records, som 
blandt andet har udgivet The Doors og Queen og han 
fortalte om pladebranchens digitale udvikling, frem- 
tidsudsigterne for udgivet musik og kunstnernes rolle. 
Samtalen foregik på engelsk på Aros.

Expat Reception 29. Aug.
Aarhus Festuge inviterede expats og deres familier til 
en særlig reception i pop-up festugerestauranten, Fest- 
ugegrillerier i FO-byen. Der blev budt velkommen af 
borgmester Jacob Bundsgaard, og bagefter kunne man 
opleve Festugens atmosfære, mens man nød nogle 
lette forfriskninger tilberedt af kokken Lars Kyllesbech, 
grundlæggeren af restauranten Mefisto. Receptionen 
var kun et stenkast fra en række andre underholdende 
og spændende aktiviteter for hele familien. 

1:1 Arkitektur- og lysfestival
Fokus på midlertidig arkitektur i midtbyen, hvor for-
skellige kunstnere kom med deres bud på muligheder 
for byudvikling, f.eks. ”Himlen under Aarhus”, som var 
en installation, der fulgte folks bevægelser over og 
under Clemens Bro og udløste bølger af lys, der bandt 
over- og underside af broen sammen til et lysende 
rum. I Clemensstræde opstod en kaotisk, mikado-agtig 
lysallé også udløst af fodgængerne. Også Dokk 1 blev 
udsat for lys-eksperimenter med billeder af dansere 
og geometriske former på de udvendige allumini-
umsoverflader via installationen ”More light” af Daniel 
Belton. Herudover blev der arrangeret guidede cykel- 
ture, hvor man kunne få spændende indsigt i 1000 
års unik arkitektur langs Aarhus Å og bag Mejlgades 
facader. Frederiks Alle blev lavet om til en villavej med 
trafikchikaner, fordi der også skulle være plads til børn 
i midtbyen. Børnene kunne også få glæde af ”Den Blå 
Bro”, der var soldrevne vandbusser, der sejlede fra 
Brabrand Sø til midtbyen. 

Festuge-grillerier i FO-byen
Servering af Mefistos grillmad i FO-byen 
til de mange frivillige, medvirkende, 
gæster og alle andre. I år var det 
også muligt at spise sin mad i 
den splinternye hængende have i 
gården. Havekonstruktionen blev 
færdig dagen før festugen begynd- 
te. Under Festugen lavede Jim White 
dagbog via dagligdagsbilleder af 
artister og kunstnere, der optrådte til 
Festugen. Billederne blev løbende printet 
ud i A2-format og hængt op i Festugegrill-
eri-restauranten. I Rådhushallen udstillede 
Jim White 1.-5. september sine amerikanske 
billeder, hvor skrald igen var i fokus. For det, der 
i nogles øjne bare er udtjent materiale og gement 
affald, er i Jim Whites øjne ubrugte muligheder. 
Billederne var endda indrammet i skrald og genbrug-
smaterialer, der er fundet i Danmark.
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Andre større projekter

Fuck the Poor
Blandt de mørke sider, som der blev kastet en smule 
lys på i Festugen var fattigdom og hjemløshed i 
Europa – Danmark – Aarhus. Hjemløse og deres vilkår 
i boligsektoren og kommunen var på dagsordenen 
på Rådhuspladsen. 1. sept. i et telt, BRF kredit og 
Jyske Bank havde opstillet på pladsen. Et indslag ved 
teltet var Marc Trensic ”Fuck the Poor-lysbilledserie 
fra hjemløse-happenings i flere europæiske storbyer - 
også rådmand Kristian Würtz og tidl. biskop Keld Holm 
deltog. Festugen inviterede hjemløse og udsatte ind 
i tre huse: En kiosk på Skt. Knuds Torv, med Hjemlø-
seavisen Hus Forbi, et kulturhus i Rådhusparken med 
taler og musik 29. aug. og 5. sept. og andre aktivi-
teter, samt en dagligstue i Tangkrogen. Husene og 
deres aktiviteter blev drevet i et samarbejde mellem 
Hjemløseavisen Hus Forbi /Værestedet, Foreningen 
Mølleparkens Kultur, SAND Århus, Kultur- og kon-
taktstedet Kragelund, og Pakhuset. Der blev også 
etableret en lille hjemløse-teltby, af et dusin hjemløse 
i kampagnens T-shits og bemalede telte samt en 
happening i Mølleparken 15. sept. TV2OJ dækkede 

arrangementet og 
gav længere omtale 
samme aften. Samme 
aften var der debat-
møde i Folkestedet. 
Arrangører var EAPN/
FO-Aarhus, Socialpo-
litisk Forening Århus 
og Socialpolitisk 
Forening Danmark, 
SAND, FMS.

Aarhus Håndbold
15. jan. på Train: Siriuspatruljen v/Morten Hilmer, der 
fortalte om sit livs fantastiske rejse med hundeslæde 
gennem den arktiske isørken. Om ensomheden, ud-
fordringerne, samarbejdet og ikke mindst kammerat-
skabet og de uforglemmelige oplevelser. I samarbejde 
med Sparekassen Kronjylland.
14. marts på Stadion Alle 70: Bekim Christensen 
fortalte om bagsiden af medaljen ved at være profes-
sionel cykelrytter/sportsudøver. Han er tidl. profes-
sionel elitecykelrytter, og har igennem sin tid kørt alle 
de store etapeløb som Tour De France, Giro d'italia og 
Vuelta a España. Bekim sluttede sin karriere i 2004 og 
hans største individuelle resultat i cykelkarrieren var, 
da han vandt bjergkonkurrencen og en etape i Rhodos 
Rundt 1999. Bekim har nu kastet sin træningsiver over 
Triatlon. Arrangeret i samarbejde med Stay Active. 

Aarhus City Halvmarathon
For fjerde gang bød Aarhus Motion velkommen til 
21,097 hæsblæsende kilometer, fyldt med under-
holdning og gode oplevelser. Ruten tog løberne med 
gennem en totalt afspærret Aarhus midtby, og hen-
viste denne dag bilerne til garagen. Det blev et brag 

af en løbefest med Hot Spots, underholdning og Tour 
Caravane. BESTSELLER Aarhus City Halvma- 
rathon er for alle. Der var underholdning for børnene 
i form af børneteater og andre aktiviteter. Der var 
mere end 35 steder med underholdning og Hot Spots, 
hvor alle sanseindtryk blev udfordret. Man kunne 
møde alt fra sambadansere til DJ's og rock bands. 
Helt unikt var også en Tour Caravane, som er kendt 
fra de store cykelløb, bl.a. Tour De France. Den kørte 
foran løberne, og satte de mere end 45.000 tilskuere i 
den helt rette stemning, så de var klar til at heppe og 
hjælpe løberne på vej.

Når bladene falder v/Teatret Kimbri
En familieforestilling om døden og glæden over livet. 
Aldersgruppe: 6 år og opefter. 9.-13. febr. i Folkeoplys-
ningens Hus. Stykkets historie: Bedstefar har kun to 
ting tilbage: En gammel radio som ikke duer og en lille 
dukke som har fulgt ham hele livet. Resten har han 
smidt ud, for der hvor hans næste rejse går hen, kan 
han ikke tage noget med sig. Men så får han fami-
liebesøg, og radioen begynder at spille. Og da barn 
og barnebarn er gået, begynder dukken at danse og 
lokker bedstefar op på den store kuffert, som han lige 
har tømt. Nu er det bedstefar, der danser. Det er den 
bedste dag i lang tid. Det er en god dag at dø. Så det 
gør han. Men det er sandelig ikke slut af den grund. 
Han har stadig noget, der skal udrettes, selv om han 
ikke er i den samme verden som sit barn og barne-
barn. Fra det sted, som man ikke vender tilbage fra, 
hvisker han i deres øre og giver dem mod til at leve 
og løse de knuder, der opstår i deres alt for hektiske 
og isolerede hverdag. Historien blev fortalt med få 
ord, musik, sang, dans og dukker, som med lethed og 
humor bevægede sig mellem liv og død. De blæste på 
fysiske love og fordomme om liv og død. 
Baggrund: De to spillere er mor og datter og inspi-
rationen til forestillingen opstod efter deres fars og 
bedstefars dødsfald. Det er blevet en personlig og 
bevægende fortælling med 3 generationers syn på liv 
og død.  At fortrænge døden og at hægte de gamle af 
er to sider af samme sag. Børn og gamle mennesker 
har det tilfælles, at livets små detaljer har stor betyd-
ning, og det er en skam at kontakten mellem dem ofte 
er sporadisk. Efter forestillingen var der samtale og leg 
inspireret af de spørgsmål som forestillingen rejste.                                                                 
Medvirkende: Instruktør: Folmer Kristensen. Spiller 
og dukkefører: Gitte Kielberg. Spiller, musiker og duk-
kefører: Miriam Ariana.
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CounterPlay - legefestival
International festival 9.-10. april i Filmby Aarhus med 
fokus på leg i undervisning, i kultur- og bylivet samt i 
arbejdslivet. Hvordan leg kan bringes mere i spil. F.eks. 
panel: Playful Education - for all ages at all stages. 
Rikke Toft Nørgaard/Janus Holst Aaen, Aarhus Univer-
sity. Workshop: Get started making great games With 
GameMaker - Dania Games. Talk: Making the Smart 
City Human. Hilary O’Sshaughnessy/Verity Macintosh, 
Playable City. Talk: Why leaders schould Play more. 
Annemarie Steen. Workshop: How do we make our 
cities more playful. CounterPlay/Playable City. Key-
note: Game Jams and Informal Learning Spaces: Play-
ful Making for Everyone. Scott Nicholson.Workshop: 
The Art of Leading through Play - leadership lessons 
from childhood games. Elaine Rumboll, The Creative 
Leadership Consultancy. Workshop: Using games 
to playfully support change in organisations. Sune 
Gudiksen, AAU/Relation Technologies. De to personer 
som FO-Aarhus’ støtte gik til, Elaine Rumboll og Scott 
Nicholson, var helt centrale bidragydere på festivalen. 
Elaine fortalte om sit arbejde med leg i fængsler, og 
om hvordan legen kan hjælpe os med at bekæmpe 
"overseriousness". Hun stod for en workshop, hvor 
deltagerne bl.a. brugte legetøj til at illustrere væsent-
lige problemstillinger i deres arbejdsliv. Scott afholdt 
en workshop, hvor mange fik konkrete redskaber til at 
arbejde med "gamification". Han afholdt den afslut-
tende keynote, hvor  deltagerne bl.a. blev kastet ud i 
at udvikle nye lege på 20 min - et "legejam".

Sculpture by the Sea Aarhus
5. juni-5. juli: Danmarks største kunstevent med gratis 
og døgnåben udstilling med 56 skulpturer af kunst-
nere fra 24 nationer. Unikke muligheder for på én 
gang at kombinere sociale og rekreative aktiviteter: 
motion, kunst, natur og fælles oplevelser: offentlige og 
familieomvisninger, særomvisninger for personer med 
syns- og hørehandicap, workshops for børn og deres 
familie samt Artist Walks & Talks arrangeret i samarbe-
jde med FO- Aarhus. I 2015 blev det til i alt 234 gui- 
dede ture. Der var også rig mulighed for at kombinere 
kunstoplevelserne med bevægelse, bl.a. i samarbejde 
med DGI Østjylland, Folkeuniversitetet Aarhus, Aarhus 
1900, Vilfremad Stand Up Paddleboard, kajakklubber 
og Dansk svømmeunion.

I samarbejde med Børnekulturhuset i Aarhus tilbød 
Sculpture by the Sea omvisninger og workshops for 
kommunens skoler og institutioner, hvori mere end 
3.500 børn deltog, ligesom anslået 17.000 børn og 
unge besøgte udstillingen sammen med deres lærere 
og pædagoger.Da udstillingen sluttede, havde flere 
hundrede tusinde mennesker fået en stor oplevelse. 
20. juni kunne man få en forklaring og vurdering af 
en lang række af de udstillede værker i selskab med 
Kunstquizz-deltager, kritiker og blogger Trine Ross, på 
en tur gennem udstillingen.

Grundlovsjubilæum
28. maj: Grundlovssamtale om politik og demokrati 
mellem politiker Jens Winther fra Venstre og jour-
nalist Gitte Jensen fra Musik og Medieværkstedet. 
Den sidste i en række af interviews med politikere fra 
forskellige partier, som blev optaget på video. Udover 
Jens Winther blev Fatma Øtkem, Signe Brixen og 
Nicolai Wammen interviewet. Journalister, der selv har 
funktionshæmning, stillede jordbundne og ligefremme 
spørgsmål til politikerne for at formidle emner som 
demokrati og Grundloven til andre borgere med 
funktionshæmning. Interviewene kan ses på Youtube.  
Arrangementet var støttet af Folketinget.

Internetweek
1.-5. juni: 80 forskellige events om digitale lærings-
midler og dannelse. Formålet var at understøtte 
implementering og anvendelse af digitale læremidler 
for førskolebørn, grundskolen og ungdomsuddannel-
serne. Workshops: 
1. Tablets i daginstitutioner: Hvad gør vi med dem, nu 
vi har dem? Hvordan kan børn og pædagoger med de 
digitale medier i hånden undersøge, forstå og handle i 
verden? V/Klaus Thestrup, Ph.d. i medieleg.
2. Giv didaktikken tilbage til læreren. Hvordan inddra- 
ges digitale læremidler i undervisningen med afsæt i 
didaktiske og pædagogiske overvejelser?  V/Camilla 
Johansen, pædagogisk leder i Kolding Kommune. 
3. Hvordan bruger vi digitale læremidler menings-
fuldt? Fra teknologidrevet til værdibaseret og visions-
drevet undervisning. V/Rikke Toft Nørgård, adjunkt, 
Ph.D. 
4. Coding Pirates i formelle læringskontekster? At 
arbejde med teknologier på innovationsfremmende 
måder. V/Rikke Berggreen, Coding Pirates. 
5. Vurdigi - kvalitativ vurdering af digitale lære- 
midler - et værktøj, som støtter dig, når du vil vurdere 
et digitalt læremiddel til undervisningsbrug. V/Peter 
Søgaard, Center For Undervisningsmidler. 
6. Konceptudvikling af digitale læremidler. Redskaber 
til at videreudvikle egne idéer.
7. MiniTutor: Nå ud til flere med netbaseret under-
visning. 3 konkrete eksempler fra VIA University Col-
lege, om hvordan man griber netbaseret undervisning 
og e-læring an i praksis. V/Raymond Kolbæk, Thomas 
Bendsen, Karen Pallesgaard Munk, VIA University 
College. Digital dannelse: IT transformerer undervis-
ningen, og alle andre sektorer. Men uddanner vi vores 
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børn- og unge til at kunne bevare kontrollen over den 
udvikling? Forstår børnene de digitale naturlove, som 
er en forudsætning for at kunne styre teknologien, så 
det ikke ender med det omvendte?
IT vil også revolutionere undervisning v/Ole Lehrmann 
Madsen, ATV og Direktør Alexandra Instituttet.
FabLab@School v/Ole Sejer Iversen, Professor MSO.
Hvordan er det at være under digital dannelse? v/Rik-
ke Toft, Ph.D. Om digital kvalitetstid og afmystificering 
v/Rune Gamborg, Netværksgruppen ‘Digital Dan-
nelse Aarhus’. Ud med oldævl og ind med IT v/Mette 
Lundberg, IT Brancheforeningen. Hvem tager ansvaret 
for at fremtidens borgere kan bevare kontrollen over 
udviklingen, og begå sig på et fælles digitalt sprog? 
Paneldebat.

PH-arrangementer 7. aug. – 25. okt.
I anledning af lysets år fejrede Musikhuset en af dansk 
designs allerstørste lysmestre Poul Henningsens bane-
brydende og unikke design. PH var lysmager, arkitekt, 
revyforfatter og kulturkritiker og pioner inden for 
dansk design. Han begyndte sine lyseksperimenter
i 1920’erne i samarbejde med lampefirmaet Lou-
is Poulsen & Co. Det førte til konstruktion af hans 
blændfrie PH-lampe, Koglen, Kuglen og Charlotten-
borgpendlen. Musikhusets Foyer bliver oplyst af 
300 særligt designede PH-lamper. 7. aug.-15. sept.: 
PH-udstilling i Foyer Syd med mere end 40 af Poul 
Henningsens originale lampedesign. 8. aug. kl. 13.00: 
PH og lyset – foredrag på Caféscenen v/Lisbeth 
Mansfeldt, showroom manager hos Louis Poulsen 
Lighting. 16. aug. kl. 13.00: Syng i den blå - PH-viser 
fra Højskolesangen på Caféscenen v/højskoleforstand-
er Jens Grøn. 23. aug. kl. 13.00: Koncert med trioen 
”Et letsindigt ord” på Caféscenen. 9. sept. kl. 19.00: 
Tillykke PH - Man hyldede PH på hans fødselsdag med 
en festlig aften med musik, foredrag og lampeudstill-
ing i Musikhuset. 13. sept. kl. 15.00: Lys - foredrag ved 
Rune Engelbreth Larsen på Caféscenen. Om renæs-
sancen og oplysningstiden og om individuel frihed, 
religiøs tolerance og kulturel pluralisme samt det 21. 
århundredes multikulturelle og politiske smeltedigel, 
nationalt og internationalt. 25. okt. kl. 15.00: Fandens 
Oldemor – en musikalsk dialog mellem PH og hans 
mor - Lille sal.

Kunstterapiens åbne døre
Den 8. nov. lagde et panel af kunstterapeuter op til 
debat om, hvad kunstterapi kan - med eksempler 
både fra forskning i kunstterapi og fra forskelligartede 
kunstterapeutiske processer med bevægelse og ryt-
mer, maleri, skulptur og tekst-udtryk. Desuden var der 
en udstilling med kunstterapeutiske billedproces- 
ser samt bøger og artikler om kunstterapi. Arrangør: 
kunstterapeut & billedkunstlærer Britta M Jensen.
2. og 3. nov.: Workshops om kunstterapi: Farver og 
former - Krop og bevægelse – Lyd og rytmer. Leg for 
alvor. Kunstterapi er: Udvikling, opbyggelse, dialog 
med livet, med sansning, følelse, tanke og intuition. 
Workshop 1: Krop-farver-fantasi. Kort intro til ”SUM-
BO”: Skabende Udtryk Med Bevidst Opmærksomhed. 
Workshop 2: Rytme, lyd og farve. Om kunstterapi og 
Qi-Gong-formen, WuJi Gong.

10.000 myrer på udstilling
Udstilling med titlen ANT’S WAY fra d. 2. oktober-29. 
november. Titlen refererer såvel til ants/myrer som 
til A.N.T - Aktør-Netværks-Teorien af den franske 
stjerne–sociolog Bruno Latour. Udstillinger i Aarhus 
Kunsthal: ”Do it” af Hans Ulrich Obrist / ICI og ”Ants’  
Way” af polske Elvin Flamingo. ANTS’ WAY er et 
banebrydende bio-kunstprojekt, som er planlagt til at 
vare indtil år 2034. I dette værk lever myrer i et miljø 
designet af kunstneren. De bebor glasinkubatorer, 
reagensglas og rør, der er forbundet som en del af et 
livsnødvendigt system, som sikrer myrernes over-
levelse. I samarbejde med Aarhus Universitetsforlag 
inviteredes til en række særarrangementer:
30. okt.: Myre-talk: myreeksperten Mogens Gissel 
Nielsen i dialog med kunstner Elvin Flamingo.
Både myrer og mennesker er organiseret i sociale 
samfund, hvor vi er afhængige af hinanden, og 
myretuen kan på mange måder sammenlignes med 
menneskets storbyer.
26. nov.: Den amoderne verden - foredrag med 
Finn Olesen om den franske sociolog Bruno Latours 
ANT-teori. Den moderne verden er præget af den 
teknologisk-videnskabelige tænkning: naturen over 
for samfundet, troen over for viden, mennesker over 
for tingene, men er det godt eller skidt?
28. nov.: ”Myren og mennesket” med bl.a. Hans 
Joachim Offenberg. Om myrernes forunderlige levevis 
og organisering i samfund med dronninger, slaver og 
kannibalisme. Myrerne har tilmed “opfundet” tele-
kommunikation, landbrugsdrift og aktive solfangere.  
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Fodbold for flygtninge
AGF og FO-Aarhus inviterede regionens flygtninge til 
AGF’s hjemmekamp mod FC Nordsjælland 18. okt. 
så de kunne opleve stemningen i Ceres Park. Aarhus 
Kommune har oplevet et stigende antal flygtninge, og 
det har øget kravene til en vellykket integration. En 
fælles opgave, som AGF også ønsker at være med til 
at løfte. ”AGF er lig med fællesskab, og det inklu-
derer også flygtningene. Vi håber naturligvis, at de 
får en positiv oplevelse... Samtidig ønsker vi også at 
markere, at vi er en mangfoldig og åben klub, der er 
for alle, uanset hvor man kommer fra. Vi har i forvejen 
mange nationaliteter på vores hold, og den samme 
mangfoldighed ser vi også gerne på tribunerne”, siger 
Jacob Nielsen.
”De flygtninge, der kommer til Aarhus, skal ikke være i 
tvivl om, at de er velkomne, og vi skal gøre alt, hvad vi 
kan, for at tage godt imod dem... Fodbold er et univer-
selt sprog, og derfor tror jeg også, at et initiativ som 
dette på trods af sproglige barrierer kan være med til 
knytte flygtningene tættere sammen med Aarhus”, 
siger Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus. Han ser 
det netop som en af FO-Aarhus’ fornemmeste opgaver 
at hjælpe flygtningene med at falde godt til og styrke 
deres netværk. ”Det har altid været Folke- 
oplysningens opgave at tage sig af de udsatte grupper, 
og det folkeoplysende arbejde har altid været båret 
af det levende møde mellem mennesker på tværs af 
skel og kulturer”. Initiativet blev indstillet til Aarhus 
Kommunes Integrationspris 2015.

Café for nytilkomne flygtninge
I forbindelse med udsendelse af FO-Aarhus’ efterårs- 
katalog skrev vi at vi søgte frivillige til opgaver med 
flygtninge og det gav en flot tilbagemelding med 30-40 
frivillige. Dernæst blev vi kontaktet af frivillige og hu-
manitære organisationer, som manglede et fast lokale, 
hvor frivillige danskere og nyankomne flygtninge kan 
mødes på neutral grund. FO-Aarhus stillede gratis 
lokale til rådighed, hvor en stor gruppe fra de forskel-
lige organisationer: Røde Kors Ungdom, Muhabet, 
Dansk Flygtningehjælp m.fl. inviterede de flygtninge, 
de havde relationer til for at formidle viden om danske 
forhold. Cafeens formål: Brobygning, netværksdan-
nelse, information om frivillighed, foreningsarbejde og 
demokrati.

EU-forbehold: Debatfilm
Forbehold i behold? Et web-videointerview med 
SFs tidl. formand Holger K. Nielsen om SF’s rolle i 
forbeholdenes vedtagelse, deres aktualitet i dag samt 
mulige konsekvenser af afstemningen. Videoen er 
tekstet af hensyn til døve borgere, og blev tilbudt 
som undervisningsmateriale i FO-regi. Som afslut-
ning på produktionen præsenteres de fire forbehold. 
Samarbejdspartnere: Underviser-netværk, daghøjskol-
er i Aarhus, Ældresagen Midtjylland. https://www.
youtube.com/watch?v=jMn37KKqmaY 

Film: “Vi, De udsatte”
Novellefilmen skildrer unge hjemløse i Aarhus, som 
der bliver stadigt flere af. Bjørn, der har Aspergersyn-
drom og er blevet kastebold i det sociale system, der 
sylter hans sag og tydeligvis ikke har øje for hvad der 
gavner ham bedst. Han præsterer faktisk at indlede 
at forhold til Alisa som han møder på værestedet 
Kragelund, men herfra tager sagen en uventet dre-
jning. Filmen er instrueret, filmet, redigeret etc. af 
Niels Christiansen. Medvirkende: Andreas Sejersbøll, 
Lisa Joan Johansen, Mikkel Christian Egelund, Niklas 
Pedersen, Kevin Olsen m.fl. Produceret af filmselska-
bet 4Film.

Crossing Borders
18. nov.: In The Same Boat. Flygtningekrisen er på 
agendaen i hele Europa, hvor diskussioner og medier 
fokuserer på hvor mange, hvis nogen, bør lukkes 
ind på kontinentet. Med eventen In The Same Boat 
fokuseredes i stedet på hvordan Europa kan leve op til 
sine internationale obligationer og sørge for tilstræk-
kelig beskyttelse og forståelse, der kan gøre flygtninge 
velkomne i Danmark. Officiel åbningstale af Catarina 
Santos (CB Aarhus koordinator) og herefter 2 panel-
debatter: Panel 1: Fokus på de lokale konflikter, som 
forårsagede flygtningekrisen, samt på de principper 
om retfærdighed og menneskerettigheder, der er på 
spil v/bl.a. Sten Schaumburg-Müller (AU) og Nikolas 
David Feith Tan (AU). Panel 2: Plads til flygtninge fra 
forskellige lande, som delte deres erfaringer med at 
komme til Europa og Danmark samt socialarbejdere 
og aktivister, der ville give et vigtigt insiderperspektiv 
på udfordringer og muligheder ift. flygtningesitua-
tionen v/bl.a. Elena Nedozhogina (Ukraine) og Ahmad 
Alali (Syria).

CROSSING BORDERS 
IN THE SAME BOAT 

18 ·11·15  //  Stiften Lounge  //  FO-byen

WE’RE ALL IN THIS TOGETHER 
SYMPOSIUM ON THE ONGOING REFUGEE CRISIS 

16:00 - DOORS OPEN  |  17:00 - PANEL ONE - “THE BIG PICTURE”  |  18:30 - PANEL TWO - “STREET LEVEL”

PRESENTED 
BY

"Refugees on the Hungarian M1 highway on their march towards the Austrian border" by photog_at is licensed under CC BY 2.0

crossingborders.dk

SUPPORTED 
BY

Frederiksgade 78B i FO-byen 
8000 Aarhus C

Foto: Trine Niebuhr
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Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt.

3. feb. Tilst Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 23

19. mar. Det gamle Gasværk Carsten Jensen - om sit forfatterskab 55

21. mar. Det gamle Gasværk Preben Mejer Den teknologiske udvikling 61

23. mar. Stiften Loungen/Økonet Steen Møller Økologisk byggeri 20

23. mar. Kragelundskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 38

21. apr. Seniorer uden grænser Inge Bertelsen og 
Margrethe Bogner

Indien og projekt Chennai 22

23. apr. Holme Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 27

10. maj. Kvindemuseet, SIKIA Kirsten Brosbøl og 
Nina Groes

Mors dag 49

30. maj. Gastro & Vino/ Kassandra 
Production

Andreas Roepstorff, 
Bob Hjelm Pedersen

Bliss Point - Artivistisk performance 
salon: Jagten ind på ’the bliss point’
- det ultimative lykkerush

29

9. jun. FO-byen/Seniorer uden 
Grænser

Donna Meyer Hvorfor er proj. i samarb. ml. SuG og 
NGO i et u-land godt for udvikling?

19

1. okt. Bavnehøjskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 34

19. okt. Stiften Loungen/Aarhus  
Kommune

Medborgerskabsudvalget Borgerjury og inddragelses- 
processer

45

26. okt. Samsøgade Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 24

27. okt. Todbjerg, Mejlby, 
Hjortshøj lokalcenter

Claus Jørgensen og 
Flemming Knudsen

Højskolesangbogen 48

8. nov. Café Nicolai Britta M. Jensen Kunstterapiens åbne døre 80

19. nov. Folkeoplysningens Hus Thomas Castro: Videointerview med 
Holger K. Nielsen

Folkeafstemning om EU-retsforbehold

6. dec. Godsbanen Kulturbazar Møde mellem flygtninge og danskere 12.00

9. dec. Seniorer uden Grænser i  
Stiften Loungen

Lone Nordskov Nielsen og Mette Rostgaard 
Evald

Tharu kvinder i Nepal har lavet en 
daghøjskole

12

9. dec. Kvindemuseet  
Camilla Fabricius

Camilla Fabricius Kvinder og ADHD 50

1.836

Enkeltstående arrangementer
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Projektnavn/Samarbejdspartner Arrangementstype/Medvirkende Indhold Antal delt.

Studenterhus Aarhus Foredrag, film, konference, samtale-
saloner, højskoleaften, morgen-
crunch, 

Bl.a. Konfliktløsning, bæredygtighed, kultur, karriere, frihed, 
EU, traditioner m.m.

996

Fordelsklub: Stiften Loungen
Aarhus Stiftstidende

Forsamlingshus-debatter, live-
magasiner, rejseforedrag, åbne 
redaktionsmøder

Litteratur, der udvikler. Litteratur og sundhed Sundhed, 
historie, film,Aarhus’ identitet, demens, ulighed m.m.

2.075

Varmestuestrikkerne Garndepot, strikning, debat Hjemløse og deres forhold i Danmark 10

Amnesty Internationals Studen- 
tergruppe

Dokumentarfilm, aktioner, demon-
strationer

Bl.a. kvinders og homoseksuelles rettigheder, overvågning, 
krige 

130

Læseforeningen Læsegrupper og oplæg Litteratur 122

Besøg fra Ramallah
Ole Jessen

Besøg af ung palæstinenser Besøg på bl.a. rådhus, gymnasium, Unge4Unge, udd.vejl. 98

Aarhus-samtaler
Aarhus Festuge

Bl.a. Robert Lepage, Jac Holzman, 
Synne Rifbjerg

Demokrati, musik, teater 274

Arkitektur/Lys
Aarhus Festuge

Interaktiv belysning af centrale 
steder i midtbyen

Byudvikling, byrum, arkitektur, lysskulpturer 200.000

Fuck the Poor
Aarhus Festuge

Teltby, happenings, 3 særlige huse, 
debatmøde

Fattigdom, hjemløshed 5.000

Expats
Aarhus Festuge

Reception for udlændinge i Aarhus Integration 710

Festuge-grillerier
Aarhus Festuge

Restaurant for frivillige m.fl. Madkultur 8.000

Århus Håndbold Foredrag Siriuspatruljen, cykelsport 720

Aarhus City Halvmarathon
Aarhus Motion

Halvmarathon Sundhed, motion 14.000

Når bladene falder
Teatret Kimbri

Teater og debat for familier Døden og livet 215

Counter Play Legefestival med workshops Pædagogik, undervisning 200

Sculpture by the Sea Aarhus Kunstudstilling, events Kunst, installationer, smag og behag 500.000

Grundlovsjubilæum
Musik- og Medieværkstedet

Samtaleforedrag og interviews på 
video

Grundloven, handicappedes deltagelse i demokrati 50

Internetweek Foredrag, events Digital læring, dannelse 4.500

PH-arrangementer
Musikhus Aarhus

Udstilling, foredrag, debat, teater 
m.v.

Myrer og menneskers ligheder, social interaktion 4.044

10.000 myrer
Aarhus Kunsthal

Indsamling, lagerlokale Strikning af sokker m.v. til hjemløse og personer på krise-
centre

200

Fodbold for flygtning
AGF

Hjemmekamp Integration, sport 500

Café for flygtning
Muhabet m.fl.

Café med oplæg, debat, oplysning Integration, frivillighed, demokrati 145

Vi, de udsatte
Fir’Film

Produktion af kortfilm Unge hjemløse 25

In the same Boat
Crossing Borders

Temadag, paneldebatter Flygtningekrisen 70

I alt 739.084

Hertil kommer et antal på mindst ca.10 mill. personer, der har haft mulighed for at læse eller se PR om arrangementerne på 
hjemmesider, facebooksider, avisartikler, TV-indslag, youtube-videoer, flyers, plakater, annoncer mv.
 

Større projekter
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En Græsrods bekendelser
Da jeg sammen med min bedste ven Jakob, der ligesom jeg var studerende 
på Aarhus Universitet i 2000, besluttede mig for at ville træde ud på den 
anden side af universitets gule mure og ind i det offentlige rum for at lade 
teori være teori, lade eksamenerne og karakterer være, hvad det er og sup-
plere den akademiske verden med at skabe i den virkelige virkelighed, så 
havde det aldrig været os muligt at gå fra intention til realisering, hvis det 
ikke havde været for FO-Aarhus. Her fandt vi en organisation - og et individ 
i Torben Dreier - der til trods for, at vi hverken var erfarne kulturen- 
treprenører eller anerkendte forfattere og debattører, men blot unge 
idealistiske studerende, der gerne ville prøve kræfter med folkeoplysningen 
og bidrage til at skabe et mere oplysende og begavet offentligt rum i vores 
by, Aarhus, blev mødt med imødekommenhed, interesse og til sidst støtte 
både i form af netværk, erfaring og midler! Vi havde til at begynde med in-
tet andet end ærgerrigheden, nysgerrigheden og den udokumenterede tro 
på egne evner til at skabe en oplevelse, en udstilling, en debat, en samtale, 
en overraskelse der ville få i det mindste de, der måtte blive eksponeret 
til hvad vi lavede en tand mere tænksom, et sandkorn mere nuanceret, et 
fnug mere inspireret, ja bare en lille bitte smule mere oplyst.
Om vi lykkedes i at gøre nogle andre end os selv oplyste med de aktiviteter 
vi lavede, skal jeg overlade til andre at vurdere, men jeg kan med sikkerhed 
sige, at havde det ikke været for FO-Aarhus, så var debatarrangementet 
Generation fucked Up? aldrig blevet en realitet. Og var dét debatarrange-
ment aldrig blevet en realitet, så var Politikens debatredaktør Per Michael 
Jespersen aldrig blevet bekendt med begrebet Generation fucked Up, 

og havde derfor aldrig publiceret en artikel om det, og så havde Gyldendals 
Litterære Direktør Johannes Riis aldrig læst om begrebet og generationskritik-
ken. Og havde han ikke gjort det, så var debatbogen Generation fucked Up? 
aldrig blevet publiceret, læst af tusindvis og indgået i undervisningsmaterialer i 
gymnasieskolen i årevis efter.
Og det hele startede med tre debatarrangement rundt om i Aarhus. Folkeoplys-
ningens veje kan være uransagelig, hvis man tør - ikke altid at ville det nemme, 
det konventionelle og det afprøvede - og det gjorde FOAarhus og Torben Dreier.

Morten Albæk

En god debat...


