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Studenterhus Aarhus

7. feb.: Indblik: Oplæg ved Tina Thode 
Hougaard
Giver de sociale medier os et nyt sprog? Vi 
interagerer ved hjælp af hashtags, emojis og 
andre typer visualitet, og vi skriver og staver 
anderledes end tidligere. Vi udvikler media- 
lekter. Er det et interaktionelt paradigme?

27. feb.: Diagnoser – AU Talks
Flere og flere bliver diagnosticeret: depres-
sion, stress, ADHD, autisme osv. Er det en 
hjælp eller en hæmsko? Hvilke effekter 
får flere diagnoser for samfund og sund-
hedssektor? Oplægsholdere: Jeppe Oute 
fra Psyk. Inst., Claus Højbjerg Gravholt fra 
Inst. for Klinisk Medicin, Claus R. Gravesen 
fra Special Minds. AU Talks er en tværfaglig 
studenterforening, der ønsker at danne bro 
mellem grene af universitetsmiljøet, som 
sjældent mødes i en faglig kontekst. 

9. mar.: How You Can Change the World
If you could make a single change for a 
kinder, more equitable and cleaner planet 
- would you do it? Martin Menehan is an 
activist for environmental, human and ani-
mal justice in the UK - a ’Vegan Geezer’. He 
exposed truths about animal agriculture and 
the way forward to a more compassionate, 
sustainable and healthier world. 

20. mar.: Videnskab eller (U)videnskab?
I forskningsverdenen findes der et utal af 
traditioner for hvad der er ”rigtig” forskning 
og hvad der er ”forkert” forskning. Disse 
traditioner varierer fra felt til felt, men 
hvilke metoder bruges inden for forskellige 
felter og hvordan kan de forenes? Hvad er 
eksempler på forskning, der er blevet heftigt 

kritiseret? Oplægsholderne: Gitte Sommer 
Harrits, lektor i Statskundskab, Karsten 
Riisager, lektor i Fysik og Astronomi, Kristian 
Hvidtfelt Nielsen, lektor i Videnskabsstudier.

4. apr.: Indblik: Dark tourism - Er tidsrejser 
altid farefulde?
Hvordan kan det være, at vi opsøger dystre, 
historiske begivenheder på museer? Hvorfor 
lokker attraktioner som koncentrationslej- 
ren Auschwitz turister til? Britta T. Knudsen 
præsenterede kulturarvsturismens poten-
tialer gennem en række cases - både lokalt 
og globalt. Dark tourism handler om turisme 
til ’åsteder’ og ’urscener’ for dødelige be-
givenheder med temaer som kolonialisme, 
nazisme, kommunisme og terrorisme.
Hvordan og hvornår turisme kan være en so-
cio-kulturel forandrende kraft, hvor man ser 
historiens rædsler i øjnene og lærer af dem.

2. maj: Indblik: Fællesskab og grænser –
Hvornår er man dansk?
Muhammedtegninger og ytringsfrihed, 
svinekød, Danmarkskanon, kvindesvømning, 
integrationsydelse og indfødsretsprøve. De-
batten om hvem der er dansk, og hvad det 
i det hele taget vil sige, er stærkt betændt 
i disse år. Oplægsholder Kristina Bakkær 
Simonsen dykkede ned i hvordan national-
identitet er med til at skabe både fællesskab 
og grænser. 

25.sept.: Stoffer - AU talks
Er det nemt at få fat i euforiserende stoffer? 
Hvilke nye sådanne produkter er kommet 
på det danske stof-marked i de senere år? 
Hvilken rolle spiller stoffer for den kriminelle 
verden og for brugerne? Oplægsholder: 
Christian Lindholst fra Institut for Rets-
medicin

26. sept.: Den Syge Sorg - AU Talks
Oplægsholder: Maja O’Connor, Psykologisk 
Institut, seniorforsker ved Det Nationale 
Sorgcenter. I juni 2018 har den verdensom-
spændende World Health Organization 
(WHO) tilføjet sorg som en officiel diagnose 
i det reviderede internationale diagnosesys-
tem ICD-11. Det betyder, at sorg bliver en 
diagnose på linje med eksempelvis angst og 
depression.

1. okt.: Samtalesalon
Studenterpræsterne lagde op til samtalesa-
lonen, hvis hovedformål var en god, fri og 
afslappet samtale om vigtige emner med 
mennesker, som man måske ikke ville have 
talt med ellers. Samtalerne førte deltagerne 
vidt omkring i forhold til emnet, som værten 
trygt guidede dem igennem.

3. okt.: Indblik: Horror and humanism
Oplægsholder: Professor Mathias Clasen, 
author of Why Horror Seduces. Horror 
across literature, film and video games is 
a paradoxically popular genre. Why are so 
many people attracted to the kind of en-
tertainment that’s designed to scare them? 
How does such entertainment work, and 
what are its psychological effects?  

5. okt.: Musikbranche i kønslig ubalance
Oplægsholder: Anne Mai Vig Mott. Siden 
rapporten ”Kønsbalancen i Rytmisk Musik” 
udkom i 2011 har medier og musikbranche 
løbende diskuteret manglen på balance i 
branchen, da kvinder stadig er voldsomt un-
derrepræsenteret - både på og bag scenen. 
Det handler i høj grad også om, hvem der 
blandt andet sidder som bookere på plade-
selskaberne, spillesteder og på radio, samt 
inden for musikjournalistikken og musikfor-
bundene.
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11. okt.: Spot en Psykopat
Foredrag v/forfatter og ekstern lektor SDU, 
Gitte Lindholt om manipulation, systematisk 
psykisk terror og fysisk vold bag hjemmets 
fire vægge. De såkaldte hverdagspsykopater 
er kendetegnede ved den skade de gør ved 
andre og ikke dem selv. Cases og research 
om hvad psykopati eller dyssocial person-
lighedsforstyrrelse er. Hvad er skadevirk-
ningerne såsom PTSD og mistrivsel generelt? 

23. okt.: Liv i Rummet - AU Talks
Oplægsholder: Kai Finster, professor i 
astrobiologi. Med mængden af galakser og 
planeter i Universet virker det utænkeligt, 
at Jorden er den eneste beboelige planet. 
Men har der været liv på Mars, og kan vi 
selv bygge en koloni? Hvorfor ønsker blandt 
andet Elon Musk at bygge en by på Mars? 
Hvilke konsekvenser er der for et menneske, 
der vælger at sige farvel til sit liv på Jorden 
- for evigt?

5. nov.: Samtalesalon om ‘The Fantasy 
World’
Studenterpræsterne lagde op til samtalesa-
lon med formålet: en god, fri og afslappet 
samtale om vigtige emner med mennesker, 
man måske ikke ville have talt med ellers. 
Samtalerne førte deltagerne vidt omkring i 
forhold til emnet, som værten trygt guidede 
igennem.

Climate Challenge 2018
5. nov.: Klimateknologi er big business
Medvirkende: Anders Bering, Carlsberg, Erik 
Flyvholm, borgmester Lemvig, Brian Bech 
Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, Signe 
Barnes, Scalgo, Hans Axel Kristensen, Plastic, 
Søren Ens Poulsen, Lars Holmegaard, Lemvig 
vand og Spildevand. Hvordan kan den 
teknologiske udvikling være med til at løse 
klodens klimaudfordringer?

6. nov.: Kickstart your Danish career
Medvirkende: Niels Peter Revsbech, Lars 
Holmegaard, Lemvig vand og Spildevand, 
Peter Enevoldsen, Daniel Enrique Lucani, Per 
Hessellund Lauritsen. Focus on how differ-
ent academic and scientific directions can 
contribute in meeting the challenges. About 
development and business opportunities for 
international students in the climate area. 

7. nov.: Kan Humanister redde verden?
Medvirkende: Lars Holmegaard, Lemvig 
vand og Spildevand, Preben Bønnen, Finn 
Arter, Sanne Stephansen. Som humanist kan 
man i allerhøjeste grad hjælpe med at løse 
udfordringerne, hvad enten vi taler turisme, 
kommunikation, formidling, medier eller 
andet. Hvordan forskellige fagligheder kan 
være med til at imødegå udfordringerne. 

6. nov.: Big data - AU Talks
With Janet Frances Rafner, researcher in 
hybrid-intelligence at ScienceatHome, Jacob 
Høxbroe Jeppesen, ph.d. student at Depart-
ment of Engineering, Thomas Bjørnsten, 
assistant professor, School of Communica-
tion and Culture, Tzu-Hsin Karen Chen, ph.d. 
student at Department of Environmental 
Science.
This talk covered the possibilities of using 
Big Data, Artificial Intelligence and Machine 
Learning. It was also concerned with data 
monopolization, remote sensing and the 
speakers’ own research projects.

8. nov.: Indblik: Scientific Gamification
With Janet Frances Rafner. A physicist, a 
psychologist and a game designer walk into 
a bar... what happens next? They start talk-
ing… Can computer games help us discover 
how humans use intuition and creativity to 
find or design solutions? Can those same 
games help us with cutting edge natural sci-
ence research? These thoughts were what 
started the project ScienceAtHome.

3. dec.: Samtalesalon
Studenterpræsterne lagde op til samtale-
salon med hovedformålet: en god, fri og 
afslappet samtale om vigtige emner med 
mennesker, som man måske ikke ville have 
talt med ellers. Samtalerne fører vidt om-
kring i forhold til emnet, som værten trygt 
guidede deltagerne igennem.

5. dec.: Indblik: Jul - kulturel eller religiøs 
tradition?
V/lektor i religionsvidenskab Marie Vejrup 
Nielsen. Julen stammer fra kristendommen 
og er den tid på året, hvor vi fejrer, at Jesus 
blev født i Betlehem. Men stemmer måden 
vi fejrer jul på i dag overens med den danske 
kultur og nutidens forhold til kirken? Hvilken 

betydning har danskernes jul for, hvad dan-
skerne tror på - og ikke tror på? Hvordan kan 
det være, at juletraditionerne bliver en del 
af kampen om de danske værdier i det 21. 
århundrede? 

Århus Stiftstidende
31. jan.: Bornholm - Inspirationsaften
Om spændende rejser til Bornholm. Nu 
kan man flyve direkte til Bornholm fra 
både Billund, Karup og Odense. En aften, 
hvor man hørte mere om rejserne samt fik 
smagsprøver på produkter fra Bornholm. I 
samarbejde med ”Bornholmmedfly.dk”.

14. mar.: Tør du slå op med Facebook? - TV 
Midtvest gjorde i 14 dage
Digital chef Nadia Nikolajeva fortalte 
hvordan det break up påvirkede trafik 
og redaktionelle beslutninger. Derefter 
diskussion om forholdet med Facebook - er 
det den ideelle partner eller er det usund 
afhængighed? 

Aarhus som frivillighovedstad
Aarhus var Europæisk Frivillighovedstad i 
2018. Frivillighovedstaden stod konkret på 
to ben:
• et ben, der handlede om nye veje til 
velfærd. Hvordan kan borgere og myn- 
digheder i fællesskab udtænke bedre 
velfærdsløsninger for alle byens borgere? 
• det andet ben handlede om fejring af alle 
de fantastiske aktiviteter, som frivillige i hele 
Aarhus hver dag leverer til byens borgere. 
En synliggørelse og anerkendelse af den 
mangfoldighed af interessenter, aktiviteter 
og begivenheder, som borgerne giver til 
borgerne.

16. jan.: Social fingermad og indlæg
Familier, børn og unge rykkede sammen 
om frivillighed på Ungdomscentret (Sociale 
Forhold og Beskæftigelse). Kickstart af Eu-
ropæisk Frivillighovedsstad 2018 i hyggelige 
omgivelser, hvor SomaliFood sørgede for 
social fingermad. Der var mulighed for at 
byde ind med et indslag på 5 min, hvor man 
kunne fortælle om, hvad ens forening/fæl-
lesskab ville have fokus på i 2018 eller om et 
konkret initiativ.

studenterhus århus / århus stiftstidende / frivillighovedstad
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frivillighovedstad

17. jan.: Samtalesaloner for seniorer
Samtaler, suppe og musik i FO-byen. 
Fælleskab, medborgerskab og frivillighed 
blev fejret og sat under lup. Debat om de 
glæder som det frivillige arbejde kan give, 
samt hvad Frivillighovedstad 2018 kunne 
gøre for Aarhus. Indlæg af Tove Jørvang, 
Ældre Sagen, Henrik Woer, Saxild Strand, 
Jette Skive, rådmand. Musikken blev leveret 
af Sangpatruljen og Anders Errboe All Stars. I 
samarbejde med Ældre Sagen.

21. jan.: Åbningsarrangement på Rådhuset
Denne aften åbnedes Frivillighedsåret 
officielt af H.K.H. Kronprinsesse Mary. Titlen 
som Frivillighovedstad skulle bygge videre 
på og understøtte visionerne i fortællingen 
om Aarhus og medborgerskabspolitikken, 
der handler om, at Aarhus skal være en god 
by for alle med plads til mangfoldighed og 
forskellighed. Det skal være tilgængeligt, 
nemt og sjovt at være frivillig og medborger-
skabet skal styrkes gennem civilsamfundet, 
foreningslivet, frivillighed og samskabelse. 
Fire udvalgte spor/temaer:
- Samarbejde – Hvordan kan man fastholde 
og styrke eksisterende samarbejdsbånd og 
udvikle nye veje til velfærd gennem nye 
måder at samskabe på?
-  Arv – Hvordan kan man bygge videre på 
en stærk tradition for frivillighed og et tæt 
samarbejde herom. 
- Mangfoldighed – Frivillighed har mange 
ansigter og eksisterer i mange former og 
størrelser. Hvordan kan Aarhus som Frivillig-
hovedstad anerkende, rumme og under-
støtte alle former og størrelser for deltagelse 
og alle aktører, så mangfoldighedsperspek-
tivet styrkes?
-  Social inklusion – Aarhus skal være en god 
by for alle, og alle skal have mulighed for at 
bidrage på deres måde. Hvordan kan Frivil-
lighovedstad skabe rammerne for at styrke 
arbejdet med inklusion? 

21. jan.: Udstillinger og stande 
Ridehuset var fyldt til bristepunktet af 
frivillige og nysgerrige. Nogle var frivillige 
i forvejen, nogle var mødt op for at blive 
det. 93 foreninger, som bruger frivillige, var 
mødt op for at fortælle om deres arbejde. 
Borgmester Jacob Bundsgaard sagde i sin 
tale bl.a.: ”Det er fantastisk, at vi kan samle 
så mange …. At være frivillighovedstad er 
en god mulighed for at anderkende det 

arbejde, som vores tusindvis af frivillige gør. 
Det kommer ikke mindst børn, ældre og 
socialt udsatte til gode”. Gordon Kennedy 
var konferencier.

21.-23. sept: Folkets Møde i FO-byen
Et stærkt team gik sammen om den store 
frivillighedsevent Folkets Møde: Torben 
Dreier fra FO-Aarhus, Flemming Poulsen 
fra DGI Østjylland, Cecilie Hansen fra Århus 
Ungdommens Fællesråd, Tove Jørvang fra 
Ældre Sagen, Hanne Sanderhoff Degn fra 
Frivilligcenter Aarhus og Carsten Borup fra 
Frivilligcenter for Seniorer Aarhus - Fore- 
ningsbutikken repræsenterede partner- 
skabsgruppen.

21. sept.: Frivilligfesten #Ungedergørenfor-
skel - Ungdommens demokratiaften
Arr.: Børn og Unge i Aarhus Kommune. Ung 
i Aarhus og Sager der Samler, fejrede 120 af 
de mest engagerede unge i Aarhus, med et 
brag af et VIP-arrangement. Som de unge 
selv siger: ”det er en fest at gøre en forskel”, 
og derfor skal der udvikles på livet løs. I 
ugerne op til spurgte de alle unge i Aarhus: 
hvad de ville forandre der hvor de bor - hvis 
de kunne. Det blev startskuddet for en 
masse fede ungeprojekter, som skal gøre 
Aarhus til en fed by for alle.

21. sept.: Arbejdsglæde i en brydningstid
Arr.: Aarhus Makers og Det Kooperative 
Fællesråd i Aarhus. De fleste af os ville 
fortsætte i vores job, selv hvis vi ikke læn-
gere var økonomisk afhængige af det. Men 
hvordan sikrer vi, at danskerne kan bevare 
arbejdsglæden i fremtiden? Fem eksperter 
diskuterede det danske arbejdsmarked og 
danskernes arbejdsglæde i et historisk, nuti-
digt, og fremtidigt perspektiv, samt frem-
lagde deres individuelle bud på, hvordan vi 
skaber arbejdsglæde i fremtidens Danmark. 
Efterfølgende kunne publikum stille spørg-
smål og deltage i debatten. I ekspertpanelet 
sad:
- Camilla Fabricius
 1. viceborgmester (Soc.dem.)
- Susanne Westhausen
 adm. dir. i ’Kooperationen’

- Christian Olaf Christiansen
 ph.d., lektor på Idehistorie ved AU
- Marianne Levinsen
 cand.scient.pol. og fremtidsforsker
- Christian Bjørnskov
 professor i økonomi ved AU
- Ordstyrer: Emma Elisabeth Holtet
 CEO i Aarhus Makers 

22. sept.: Rekruttering af frivillige 
Arr.: IngerFair. Del 1: Frivilligheden ændrer 
sig fordi samfundet ændrer sig! Men i stedet 
for at forholde sig til samfundets udvikling 
og de krav nye typer frivillige stiller, er det 
ofte holdningen, at det er ‘de andres’ værdi- 
sæt den er gal med. Om både de klassiske 
og nye typer frivillige, og hvad de ønsker at 
engagere sig i.
• Om bogen ’Sådan rekrutterer du frivillige’ 
v/Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair.
• Hvorfor står folk ikke længere i kø for at 
melde sig som frivillig? Om samfundets 
udvikling og de seks typer frivillige v/Tro-
els Broberg Carlander og Marie B. Holdt, 
chefkonsulenter i Ingerfair.
Del 2: Vær’ skarp på, hvad du rekrutterer til 
og ha’ styr på din kommunikation. En god 
rekrutteringsindsats handler om at have 
meningsfulde opgaver på hylderne. Det 
kræver overvejelser over arbejdsopgaver, 
tidsforbrug samt de forventninger, du har til 
nye frivillige. Oplægsholderne gav prak-
sis-testede redskaber til at organisere det 
frivillige arbejde.
• Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair. 
• De tre zoner for engagement hos frivillige 
+ redskaber til design af frivilligroller og en-
gagerende kommunikation v/Troels Broberg 
Carlander og Marie B. Holdt, chefkonsu-
lenter i Ingerfair.

22. + 23. sept.: FO-byens Vævere: 
Åbent, arbejdende værksted. 
De har væveværksted under FO-byens 
vinger, og fungerer som en studiecirkel. 
Alle var velkomne til at se dem arbejde på 
vævene samt se en mindre udstilling.  

22. sept.: Debat med Bjarne Hastrup og 
Anders Ladekarl
Arr.: Ældre Sagen. Anders Ladekarl (Røde 
Kors) og Bjarne Hastrup (Ældre Sagen) 
debatterede om hvordan vi får flere med 
i foreningernes fællesskab? - hvem har 
ansvaret og kan kommunen bidrage uden at 
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dræne det frivillige engagement? 
22. sept.: Hvad ved vi om effekterne af 
frivillighed for vores sundhed?
Arr.: Europæisk Frivillighovedstad. Debat-
tører: Vibeke Koushede fra ABC for mental 
sundhed og Jakob Olesen fra Region Midt-
jylland.

22. sept.: Fyr op under fællesskabet! Kom 
til grillmad med Ældre Sagen
Ældre Sagens grillteam serverede grillmad i 
FO-byen. Gratis pølser og brød samt en kold 
fadøl til alle som kom forbi.

22. sept.: Frivillige fællesskaber for alle?
Arr.: Aarhus Kommune. Workshop, hvor alle 
kom med ideer til, hvordan vi sikrer, at flere 
får glæde af de mange frivillige fællesskaber 
i Aarhus - særligt de borgere, som ikke altid 
selv rækker ud. Hvordan kommer vi ulighed 
i sundhed til livs? Og hvordan kan frivillige 
fællesskaber og foreninger være en del 
heraf? 

22. sept.: Hvordan gør vi frivillighed inter-
essant for de unge?
Arr.: DGI. Idrætsforeningerne har mange for-
skellige tilgange til rekruttering og fasthold-
else af unge frivillige.  Fra den fuldstændigt 
frivillige indsats, hvor arbejdet bærer lønnen 
i sig selv, til de mange former for honoreret 
frivillighed. Fra kalkuleret CV-rytteri til, at 
det er en naturlig del af unges dannelse som 
gode samfundsborgere. Hvad tiltrækker og 
frastøder de unge ved det frivillige arbejde 
i deres idrætter. Korte indlæg fra en række 
foreningsfolk om, hvordan de rekrutterer og 
fastholder unge i deres forening.

22. sept.: Samtalesalon om pårørende og 
demens
Arr.: Ældre Sagen. Om at have demens 
tæt inde på livet – som pårørende. Hvad 
er det for en hverdag, der melder sig for 
de pårørende? Og hvordan tackles den? 
Oplægsholderne Henriette Ghorbani og 
Lotte Printz har begge været igennem at 
være voksne børn til demensramte forældre 
med alt, hvad det indebærer af sorg, frustra-
tion, magtesløshed, svære samtaler og rela-
tioner. I en hudløs ærlig samtale delte de ud 
af deres dilemmaer og erfaringer. Ikke to liv 
med demens er ens. Men det kan være en 
stor lettelse at have nogen at spejle sig i, der 

på egen krop har prøvet at være pårørende.
22. sept.: Case study presentation: Aarhus 
Student’s Organisation
Arr.: Europæisk Frivillighovedstad. 
Case-præsentation fra Studenterhus Aarhus: 
Hvordan arbejder vi med at integrere inter-
nationale gennem frivillighed? Foregik på 
engelsk. 

22. sept.: Inspirerende byvandring i det 
aarhusianske engagement 
Arr.: Frivilligkonsulenterne i Sundhed og Om-
sorg i samarbejde med SamskabAarhus og 
Genlyd. Eksempler på, hvordan aarhusianere 
skaber - og engagerer sig i – fællesskaber i 
alle dele af byen via en mini-’byvandring’. 
Inspiration til, hvordan man kan være med, 
eller hvordan man kan få sin idé til at leve.   

22. sept.: Tag overgangen og skab nye hori-
sonter i mulighedernes have!
Arr.: Foreningsbutikken. En involverende 
oplevelse i den “Hængende have” bl.a. for 
seniorer. Deltagerne kunne tage en tur med 
Udråberen, teatermonologer, dialog- og 
debatsalonen, frivillighedsformidlingen og 
Ønskebrønden og blive inspireret.

22. sept.: Frivillighed og folkeoplysning
Arr.: Videnscenter for Folkeoplysning.
Del 1: Kødranden – eller kunsten at invol-
vere forældrene i deres børns fritidsliv. 
Når de helt små børn for første gang stifter 
bekendtskab med foreningslivet, er det ofte 
med både mor og far på sidelinjen. Skal 
forældrene mere på banen som frivillige, 
eller har foreningerne ansvar for at skabe 
rammer og stille trænere til rådighed, så 
både børn og forældre får en ’lempelig’ 
start? Lokale foreninger blev inddraget i en 
debat om muligheder og gode eksempler på 
’håndtering’ af forældrekødranden.  Vært: 
Maja Pilgaard, Konstitueret direktør, Idræt-
tens Analyseinstitut.
Del 2: Mellem frivillighed og profession-
alisering – med aftenskolerne som case. 
Aftenskolerne er organiseret som frivillige 
foreninger, men over 60 pct. af landets 
aftenskoler har ingen frivillige ud over 
bestyrelsesmedlemmerne, og undervisnin-
gen varetages typisk af lønnede undervisere. 
Indblik i aftenskole-områdets særlige karak-
teristika og rolle i civilsamfundet. 
- Malene Thøgersen, analytiker Videncenter 
for Folkeoplysning 

- Torben Dreier, skoleleder FO-Aarhus
- Claus Jørvang, Ældresagens Oplysningsfor-
bund i Aarhus
- Ordstyrer: Steffen Hartje, sekretariatsleder 
i Fritid & Samfund
Del 3: Idræt i Aarhus mellem frivillighed og 
professionalisme. Hvordan ser det ud med 
århusianernes sports- og motionsvaner? 
Hvilken rolle spiller foreningerne, de frivillige 
og de professionelle i forhold til vores 
idrætsmuligheder og idrætslivet generelt? 
Skal der satses på eliten eller bredden? Kan 
store events bruges som løftestang til at øge 
rekrutteringen i bredden? 
- Vært: Maja Pilgaard
- Steffen Rask, analytiker, Idrættens Analy-
seinstitut
- Christian Gjersing Nielsen, analytiker, 
Idrættens Analyseinstitut
- Henrik Brandt, selvstændig konsulent i 
idræts- og fritidssektoren

22. sept.: Seminar om frivillighed i eu-
ropæisk perspektiv – politikker og pro-
grammer i de europæiske regioner. Arr.: 
Europæisk Frivillighovedstad. Foregik på 
engelsk. 

22. sept.: Fællesspisning - Folkebevægelsen 
mod ensomhed
Arr.: Kirkens Korshær og Europæisk Frivil-
lighovedstad. Formålet var at spise et godt 
måltid mad i hyggelige rammer i samvær og 
fællesskab.  

23. sept.: Europæisk konference: MAVEP – 
et europæisk perspektiv på frivillighed
Arr.: FO-Aarhus. MAVEP (Managing Volun-
teers/Empowering People) er et EU-finan-
sieret projekt, der har til formål at finde og 
udforske måder at sikre livslang læring for 
frivillige. Projektet er lavet i et samarbejde 
mellem fem forskellige organisationer – 
græsrodsorganisationen Dafni-Kek (Græken-
land), voksenuddannelsescentret Dinamo 
(Belgien), UCLL Universitet (Belgien), samt 
Studenterhus Aarhus og FO-Aarhus (Dan-
mark). Frivilligt arbejde er en optimal måde 
at sikre følelse af værd, social integration 
samt livslang læring. Piotr Sadowsky, gen-
eralsekretær for Volunteurope var inviteret 
som hovedtaler. 
23. sept.: Udvikling uden grænser
Arr.: Seniorer uden Grænser. Filmen Pen-
sionisternes U-landshjælp om Seniorer uden 
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Grænsers projektarbejde i Uganda og Kenya 
blev vist og der var paneldebat med med-
lemmer af Seniorer uden Grænser. Filmen 
er produceret af Krithfilm med støtte fra 
Udenrigsministeriets Oplysningspulje. Sen-
iorer uden Grænser er en landsdækkende 
forening som arbejder med udviklingspro-
jekter i fattige dele af verden, en forening af 
mennesker, der i forlængelse af et aktivt ar-
bejdsliv stiller deres arbejdskraft, erfaringer 
og færdigheder gratis til rådighed for denne 
verdens fattige. 

23. sept.: Mit liv som voksenven
Arr.: Børns Voksenvenner i Aarhus. Om at 
gøre en forskel for et barn ved at opbygge en 
relation som er en win-win-situation, fordi 
venskabet og udbyttet er gensidigt beri-
gende. To voksenvenner fortalte hvorfor og 
hvordan de er blevet voksenvenner, og hvad 
det har betydet for dem selv og for det barn, 
som de er blevet langtidsven med: Linda 
Alnor og Søren Nyskov. Hvilke perspektiver 
der er for Aarhus Kommune i at inddrage 
de frivillige organisationers arbejde som 
en del af lokalsamfundets sociale indsats. 
Til denne drøftelse havde man inviteret en 
embedsmand fra socialforvaltningen og en 
byrådspolitiker.

23. sept.: Hyldest til frivillige i Aarhus
Arr.: Ældre Sagens Landsforening. En god 
omgang frivilligsnak, frokost og levende 
musik med et let og humoristisk indslag om 
frivilliges liv -Teater Klods-Hans for Videre-
komne, hyldest-sang til frivillige, musik ved 
H.C. Vartenberg og John Nørgaard.

5. dec.: Frivilligkonference og -fest
Markering af afslutningen på Europæisk Friv-
illighovedstad 2018. Oplæg om bl.a.: Hvad 
kan frivillige fællesskaber og hvad kan en 
Frivillighovedstad? Hvad har vi gjort, lært og 
hvad er værd at give videre? Mangfoldighed 
og social inklusion, Perspektiver for frem-
tiden: En ny begyndelse. Jacob Bundsgaard, 
borgmester i Aarhus, overdrog Frivillighoved-
stadens anbefalinger til det videre arbejde til 
formand for Det Nationale Frivilligråd, Mads 
Roke. Klokken 15.00 inviterede rådmand for 
Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, 
sammen med Spar Nord Fonden, Tivoli 
Friheden, Aarhus Motion og Europæisk 
Frivillighovedstad 2018 til 
Frivilligfest i Friheden. 

Aarhus City 
Halvmarathon
21. juni inviterede Aarhus 
Motion Eventnetværket 
til et kig bag tæppet, da 
BESTSELLER Aarhus City 
Halvmarathon løb af sta-
blen og Jesper Stubkier fra 
BESTSELLER delte sine erfa-
ringer med at arbejde med 
denne type af sponsorater, 
og hvilken værdi det har for 
BESTSELLER.  
24. juni var der løbefest 
i Aarhus Midtby. Aarhus 
City Halvmarathon er et 
løb i verdensklasse med 
ca.12.000 deltagere. Man 
skal lede længe efter en 
halvmarathon rute, der 

passerer så mange seværdigheder, f.eks. 
Den Gamle By, ARoS Kunstmuseum og Tivoli 
Friheden. Blandt de tilmeldte var alt fra 
nybegynderen, den erfarne motionist og 
eliteløberen. 20% af deltagerne begav sig 
ud på deres første officielle halvmarathon 
og 449 deltagere har deltaget alle 6 år. Alle 
har deres egen ’halvmarathonhistorie’ forud 
for løbet. Nogle har trænet sig op sammen 
med en god ven, nogle vinder et væddemål 
indgået i en brandert og andre har trænet 
sig op efter et sygdomsforløb eller andet. Ca. 
60.000 tilskuere heppede med og masser 
af underholdning hjalp løberne gennem 
de 21,097 km. FO-Aarhus lagde lokaler til 
administration, opbevaring m.v.
 

DM-festen - 
Sportsfællesskabspris
3. febr.: DM-Fest, hvor der blev uddelt 
en række Awards, ligesom der var både 
sportslige og musikalske indslag. Årets 
musikalske indslag blev leveret af Ida Corr 
og Bogfinkevej. Årets modtager af Boye 
Pokalen og årets sportspræstation blev bl.a. 
kåret. FO-Aarhus uddelte igen Fællesskab-
sprisen på kr. 10.000 og den gik denne gang 
til FC Prostata. Rådmand Rabih Azad-Ahmad 
har tidl. rost FO-Aarhus’ initiativ og udtalt i 
Århus Stiftstidende: ”Jeg er utrolig glad for 
tanken om en fællesskabspris og jeg vil gerne 
rose FO-Aarhus for initiativet. Det er helt 
afgørende for sammenhængskraften i vores 
samfund, at vi får skabt nogle sunde fælless-
kaber. Ikke mindst for vores unge. Derfor er 
jeg også begejstret for ideen om at hylde 
de, som skaber rammerne for fællesskaber i 
sportsligt regi...” 

halvmarathon / fællesskabspris
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maratonsang / aarhus festuge

Maratonsang fra Højskolesang-
bogen
21. juni kl. 7-22.30: Man dykkede ned i 
Højskolesangbogen og sang sammen hele 
dagen i Aarhus. Højskolelærere, forstandere, 
musikere og andre folk med tilknytning til 
Østjylland præsenterede deres udvalgte 

Højskolesange, og der blev rig mulighed for 
gode historier. Nogle af landets dygtigste pi-
anister spillede, og FO-gården blev fyldt med 
glade, syngende mennesker fra tidlig mor-
gen til sen aften. Alle kunne byde ind med 
sangønsker. Højskole og efterskoler mødte 
også talstærkt op. Der var mulighed for at 
købe kaffe og mad i gården, og da solen gik 
ned, rykkede man indenfor. Maratonsang 
Aarhus var arrangeret af frivillige højskole-
folk, FO-Aarhus og forskellige højskoler i 
Aarhus-området. Medvirkende var bl.a. Jens 
Grøn, Henrik Wigh-Poulsen, Lone Hindø.

Uddrag af artikel af Kamilla Regel Poulsen
…Efter en morgenstund med guld i mund og 
en tur forbi det rige åndelige liv i sangbogen 
nåede programmet frem til temaet ”Frihed 
og fællesskab”, og Iben Krogsdal, forfatter og 
salmedigter, indledte med at fortælle lidt om 
sit personlige forhold til de udvalgte sange. 
F.eks. var det slet ikke uden skarp indsigt, at 
hendes søn havde tænkt over Jeppe Aakjærs 
tekst og fundet frem til, hvorfor Ole sad der 
på sin knold med sin udlængsel; ”han har jo 
ingen iPad!” Imens folk stadig strømmede 
til og klemte sig ind på de ekstra stole, steg 
stemningen yderligere, da Iben inviterede 
alle med på en tur til et(hvert) jysk forsam-
lingshus med ”Skuld gammel venskab rejn 
forgo”. Armene blev krydset, sidemandens 
hånd grebet og traditionen sunget ud.
…Vores sangskat binder sammen. Også de 
nye sange. Før frokost blev der plads til 
at afprøve nogle af de sange, der lige nu 
er til vurdering i højskolesangbogsudval-
get… Både nyskrevne melodier og gamle 
kendinge vandt genklang i forsamlingen. 
Under temaet ”Fornyelse” blev det slået 
fast, at Højskolesangbogen også peger ind i 
fremtiden.

Med støtte fra Aarhus Musikaftenskole.

Aarhus Festuge
1. sept.: Expat Reception
I festivalrestauranten i FO-byen. Festlige 
rammer om en unik mulighed for expats og 
deres familier til at skabe nye netværk og 
blive bedre integreret i Aarhus og Danmark. 
En fast del af Aarhus Festuge og en populær 
begivenhed for byens mange internationale 
tilflyttere med mulighed for at netværke på 
tværs af nationaliteter. Velkomst og taler af 
blandt andre borgmester Jacob Bundsgaard, 
John Westensee fra Aarhus Universitet og 
Ken Cordes fra Emerson Climate Technolo-
gies.

1. sept.: Grimstad Musikkorps på Rådhus-
pladsen. 
Dette norske korps kan føre sine rødder helt 
tilbage til 1886 og har medlemmer i alle 
aldre, fra de yngste på omkring 15 år til de 
ældste som har passeret 60. Korpset består 
i dag af 25 medlemmer. De holder flere 
koncerter hvert år, f.eks. 17. maj koncert, 
sommerkoncert, høst- eller julekoncert. 
Musikken spænder vidt, de spiller alt fra 
norske marcher til brasiliansk samba. Di-
rigent er Ove Øgård-Repål.

Det Grønne Liv
Kulturarrangementer, markeder, workshops 
og debatskabende aktiviteter i FO-byens 
åbne gård bag Vester Alle 8 med fokus på 
bæredygtighed og de forskellige måder, 
der i Danmark arbejdes med en miljøvenlig 
livsstil. 

2. sept.: Økologiske fødevarer
Liselotte Kira Andersen, kok og medfor-
fatter af ”Tang – et hav af mad” fortalte 
om hvordan man kan bruge tang i mad-
lavningen inkl. smagsprøver fra Aarhus 
Økologiske Fødevarefællesselskab – alt 

sammen med tang som hovedingrediens. 
En af bagmændene bag Aarhus Økologiske 
Fødevarefælleskab fortalte om vigtigheden 
af økologi og lokalt producerede fødevarer. 
BISTAD fortalte om at drive en soc.øko. virk-
somhed, der beskæftiger udsatte borgere 
og selvfølgelig laver lækker, lokal honning. 
Haveselskabet fortalte om deres virke og 
hvorfor haven er så vigtig for mennesket.

3. sept.: Økologisk jordbrug
Frøsamlerne kom med en stor stand og 
fortalte om de sorter, der er forsvundet fra 
markedet dels på grund af EU’s restriktive 
lovgivning, dels på grund af de kommer-
cielle frøfirmaers ensretning af udvalget. 
Jordbrugsfonden Samsøkologisk fortalte om 
Samsø og deres forening, som har eksisteret 
siden 2013 og hvordan de hjælper unge 
økologiske landmænd. Direktør for fonden, 
Kim Qvist, fortalte om fondens virke og hvad 
der er sket siden starten. Borgerinddragelse 
i den bæredygtige udvikling: Peter Chris-
tensen, projektleder ved Energiakademiet 
Samsø, kom med historier fra det virkelige 
liv og bud på, hvad han mener virker eller 
ikke virker, når det gælder om at påvirke 
folk til at gå den grønne vej. Herefter blev et 
Utopi Værksted faciliteret af Grønne Piloter.

4. sept.: Energi, bæredygtighed og verdens-
mål
Et nørdet og sjovt show v/Energimuseet. 
Emil fra Energimuseet har brugt de sidste 
år på at formidle naturvidenskab til børn 
og unge bl.a. på TV som Store Nørd. Den 
globale bæredygtighed og Verdensmålene 
v/ forf. og professor emeritus Steen Hilde-
brandt, forf. bag bogen "Bæredygtig global 
udvikling. FNs 17 verdensmål i et dansk 
perspektiv". Verdensmålene er måske dette 
århundredes vigtigste dagsorden; en social 

Foto: Peter Bille
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kontrakt for en ny, anderledes og mere 
bæredygtig verden. Hvad betyder disse 17 
mål for Danmark, for virksomhederne, den 
offentlige sektor og for de enkelte hushold-
ninger og borgere? Herefter blev et Utopi 
Værksted faciliteret af Grønne Piloter.

5. sept.: Bæredygtighed – hvad rager det 
mig?”
Arr.: Aarhus Idrætshøjskole. Et panel af 
elever fra Aarhus Idrætshøjskole reflektere-
de over, hvad begrebet ’bæredygtighed’ 
betyder for dem og hvordan de forholder sig 
til det i hverdagen. Det bæredygtige køkken 
v/Marie Ladefoged, økologisk food fighter 
med passion for det grønne bæredygtige 
køkken. Det kan være svært at finde rundt 
i de mange eksperters tips og tricks til en 
mere bæredygtig livsstil. Snak, vidensdeling 
og gode råd om, hvordan vi nærer vores 
klima og miljø - for hinanden og de næste 
generationer. Herefter blev et Utopi Værkst-
ed faciliteret af Grønne Piloter.

6. sept.: Unge og bæredygtighed
Del 1: UngEnergi inviterede til workshop 
med fokus på verdensmålene og med en 
større indsigt i nogle af de mere skjulte 
syndere i samfundet. Man kunne få målt 
sit CO2-forbrug og se om man udleder lige 
så meget som gennemsnittet. UngEnergi 
er en samling af unge fra hele landet, der 
arbejder for at engagere unge i bæredygtige 
initiativer i en bevægelse mod unaturlige 
klimaforandringer.
Del 2: Rollemodeller i den bæredygtige ud-
vikling v/Camilla Fabricius fra Aarhus Byråd. 
Herefter blev et utopiværksted faciliteret af 
Grønne Piloter. 

Fodbold for folket
7. sept.: Fodbolden og fodbolderindringer
Filosof og forfatter Anders Fogh Jensen, 
professor Frederik Stjernfelt og digter Mads 
Mygind fortalte om, hvordan fodbolden 
i bestemte perioder i livet har banket på 
døren. Hvordan kan det være, at fodbolden i 
perioder synes som det mest meningsfyldte, 
der findes her i livet, imens den andre gange 
står fuldstændig på standby og måske endda 
er decideret uinteressant og meningsløs.  

7. sept.: Fodbolden og kunsten
Samtale mellem digter Mads Mygind, forfat-
ter og journalist Asker Hedegaard Boye og 

musiker og forsker Jakob Schweppenhäuser 
om hvilken betydning fodbolden egentlig 
har haft på deres virke som skrivende? 
Hvorfor betyder fodbolden så meget for de 
tre skrivende, der - udover at være fodbold-
elskere - desuden også er rigtig gode venner 
privat. Deres fællespassion og gode venskab 
betød dog ikke, at de på nogen måde var 
enige om, hvordan fodbolden skal spilles, 
eller hvilket klubhold eller landshold, der gør 
sig bedst. Faktisk var de vildt uenige.

8. sept.: Fodbolden og formidling
Hvordan formidles fodbolden i dag? De 3 
fodboldskribenter Cathrine Lundager, Oscar 
Rothstein og Hans Krabbe satte sammen 
journalistikken og mediernes rolle under lup 
og kom ind på blandt andet konsekvenserne 
af idoldyrkelser, mega-økonomien i den 
internationale fodbold og den manglende 
dækning af kvindefodbolden og meget, 
meget mere. 

8. sept.: Fodbolden og 'Den glemte triumf'
112.000 tilskuere hyldede Susanne, Birte, 
Bente, Lis og Lene og resten af holdet, da 
Danmark vandt VM i fodbold i Mexico i 
1971. Det største publikum et dansk lands-
hold nogensinde har spillet for, og alligevel 
er der ikke mange danskere, der husker 
det. Journalist Hans Krabbe er aktuel med 
portrætbogen 'Den glemte triumf', hvor han 
i det sidste år har været i kontakt med de 
kvinder, der spillede på holdet for at høre 
om deres liv dengang og i dag. 

Rethink Activism
Formålet med projektet var at skabe en 
fortælling om engagement med udgang-
spunkt i hverdagslivet. Skabe en karakter, 
man kunne spejle sig i (hverdagsaktivisten) 
og give det lokale engagement autoritet og 
tyngde i den politiske samtale - med fokus 
på at lave flere portrætter af hverdagsakti- 
vister:
-  lave portrætter på skrift og gennem 
dokumentar-kortfilm, som deles på sociale 
medier
-  samarbejde med byer i regionen for at få 
flere involveret i at fortælle og for at skabe 
bredere ejerskab og opbakning
- udgive en bog og lave en række længere 
dokumentarfilm, der går i dybden
Sager der Samler har allerede lavet en del 

film, bl.a. den meget fine film om Steffen og 
Skraldecaféen. Den varer 8 min og er virkelig 
bevægende (www.sagerdersamler.dk).  

Den overordnede idé med filmene er, at 
de tager os med ind i følelsernes land. Der, 
hvor vi kan se, høre og mærke de menne-
sker, som ønsker at skabe forandringer. Lige 
derfra, hvor de selv står. Vi får lov at træde 
ind i deres verden og være med på en rejse, 
hvor tvivl, håb, modstand, mod og læring er 
en del af vejen. Men også opbakning, hjælp 
og fællesskab, som løfter det hele til noget 
meget større. Med momenter fra person-
ernes liv og gøren, åbner filmene op for 
virkeligheder og mennesker, som eksisterer 
rundt omkring os, men som vi ofte ikke får 
mulighed for at se ind i.
Som det første ville de lave en film om Pia 
Stabel fra projektet Vaskeriet. Hun er pæda-
gog for mennesker med udviklings- 
hæmning - det stærke menneske, som 
hjælper andre. Men ikke som en normal 
pædagog. For hvem spørger egentligt de 
udviklingshæmmede om, hvad de drømmer 
om? ”Vaskeriet” var en drøm, som blev til 
virkelighed. Her vasker mennesker med ud-
viklingshæmning nu tøj for både hjemløse, 
virksomheder og beboere i et boligområde. 
De er nu blevet en del af samfundet og de 
stråler. 
Samarbejdspartner: Sager der Samler.

Abrahams Børn
Abrahams Børn er et kunst- og dialogprojekt 
af kunstneren Jens Galshiøt. Med værket og 
skulpturen "Fundamentalism" søgte han at 
skabe forståelse og dialog og bygge bro mel-
lem kristendommen, islam og jødedommen. 
600 af de lyseste og mørkeste citater fra de 
tre religioner (Toraen, Bibelen og Koranen) 
gjorde det klart, at de i deres dogmer er 
nærmest umulige at skelne fra hinanden. 
Man kan skabe både rædselsregimer eller 
næstekærlige samfund ud fra dem alle.
Jens Galshiødt: "Med kunst– og dialogpro-
jektet Abrahams Børn vil jeg give et afba- 
lanceret, kunstnerisk bud på diskussionerne 
omkring religionernes indflydelse… Jeg har 
valgt at bruge ordet fundamentalisme, da 
det er det ord offentligheden bruger om en 
helt tekstnær tolkning af religionerne. Dette 
projekt er ikke antireligiøst. Religion er vel 
dybest set menneskehedens forsøg på at 
finde meningen med sig selv. Religionerne 

Andre større projekter
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Andre større projekter

er ikke principielt dårlige for menneske-
heden… Med Abrahams Børn vil jeg give mit 
bidrag til at skabe en (inter)national dialog, 
der skal starte en slags healingsproces 
mellem de forskellige religioner og deres 
befolkningsgrupper. Religionerne stilles over 
for hinanden og det bliver klart, hvor ens de 
faktisk er, og at man kan læse en human og 
antihuman tolkning ud fra alle tre religioners 
bøger. De enkelte mennesker og grupper er 
altså ansvarlige for deres egne handlinger og 
kan ikke gemme sig bag religionerne… Jeg 
har kaldt projektet Abrahams Børn, fordi de 
tre religioner alle anerkender Abraham som 
deres fælles stamfar, så man kan sige, at 
uenighederne imellem disse religioner er en 
slags familiestridigheder imellem Abrahams 
børn." 

Citaterne var nøje udvalgt. Galschiøts aka- 
demiske medarbejdere havde gennemlæst 
og analyseret Toraen, Det Nye Testamente 
og Koranen og ekstraheret tusindevis af lyse 
og mørke citater. Dernæst havde Galschiøt 
selv udvalgt de 600 citater, der blev en del 
af kunstinstallationen. Når Galschiøt valgte 
at lave denne helt tekstsnære fortolkning 
af bøgerne var det for at iscenesætte at 
man i samfunds- og religionsdebatten ofte 
tillægger andres religioner den bogstavelige 
tolkning. Denne form for ufrugtbart citatryt-
teri er ødelæggende for enhver dialog. De-
batskulpturen Abrahams Børn stod frem til 

27. juni i Mølleparken hvor den ved forskel-
lige arrangementer virkede som igangsætter 
til forskellige debatter og vidensformidling. 

13. juni performede skuespilleren Hans 
Rønne sit énmands teaterstykke på Kvinde-
museet. Hans Rønne byggede bro mellem 
religionerne - ligesom skulpturen Abrahams 
Børn i Mølleparken gjorde det. Forestillingen 
skildrede religionernes fælles udspring, som 
ikke tildeles meget plads i dagens polaris-
erede religionsdebat. Hans Rønne skrællede 
lag af de tre religioner og revitaliserede 
de årtusinder gamle tekster. Skønt der er 
store og afgørende forskelle, er det også en 
fortælling om tre religioner, som har smittet 
og beriget hinanden - kulturelt, åndeligt og 
intellektuelt. Og så er der lige kvindesagen 
...

20. juni: Kjeld Holm: Abrahams Børn
Med udgangspunkt i Tage Skou Hansens 
forfatterskab talte Kjeld Holm om eksisten-
tialisme/etik og midlertidige fællesskaber 
contra livslange fællesskaber. 
Med støtte fra Move'n Act.

Kontekst - en fagbogsfestival
AARTHOUSE & JyllandsPosten præsenterede 
væsentlige og underholdende samtaler om 
politik, kultur og faglighed på  Hotel Scandic 
Aarhus City.
2. mar.: Fodboldsamtale: Journalist og tidl. 
elitefodboldspiller Morten Bruun i samtale 
med Anders Agger.
3. mar.: De danske mediers fremtid. Hvordan 
sikrer man sig dansk produceret indhold af 
høj kvalitet i et stigende fragmenteret og 
internationalt mediebillede? Og hvordan 
skal DR se ud i fremtiden? V/kulturminister 
Mette Bock, DRs generaldirektør Maria 
Rørbye Rønn, Britt Bager (V), chefredaktør 
ved Jyllands-Posten Jacob Nybroe, Mo-
gens Jensen (S) og journalist Lasse Jensen. 
Ordstyrer: opinionsredaktør på Ekstra Bladet 
Mads Kastrup. 
3. mar.: På flugt fra det moderne samfund. I 
2011 tog Andrea Hejlskov og hendes mand 
en skelsættende beslutning. De solgte alt 
og flyttede ind i en bjælkehytte i en svensk 
skov langt fra civilisationen. Det har hun 
blandt andet skrevet om i bogen ”Og den 
store flugt.” Samtalen blev moderet af Anne 
Hjernøe.

3. mar.: Mediesamtale med Lasse Jensen 
og Palle Weiss. Lasse Jensen har i mange år 
bestyret DRs program Mennesker og Medier 
og nu er han aktuel med erindringsbogen 
”Journalist”. I samtale med JPs redaktør Palle 
Weis.
3. mar.: CV og ånden fra ’68. Klip fra en 
sjældent vist film fra 1990 om CV Jørgensen. 
Den blev introduceret af en af filmens 
ophavsmænd, redaktør Mads Kastrup. 
3. mar.: Frøkjær og forfatterne - med Lisbeth 
Zornig. JPs populære litteraturmagasin 
kunne opleves live.
4. mar.: Jacob Haugaard og Kjartan Arngrim 
delte vilde erindringer i en samtale om kun-
stneren Ovartaci. Samtalen blev modereret 
af Jørgen Koldbæk.
4. mar.: 1968. Hvor vedkommende det år 
stadig er blev diskuteret i en samtale med 
samfundsforsker Johannes Andersen, lektor 
emeritus på RUC Henrik Jensen og direktør 
for Kunsten i Aalborg og afgået formand for 
Statens Kunstfond Gitte Ørskou.
4. mar.: Om kunsten at grave en væsentlig 
historie frem v/JPs prisvindende journalist 
Niels Sandøe. Siden JP i en lang række ar-
tikler afslørede leasingbranchens manøvrer 
for at styre uden om statskassen, er lovgiv-
ningen lavet om. 
4. mar.: Samtale mellem Søren Pilmark og 
Kirsten Jacobsen. Søren Pilmark er foruden 
at være en af landets bedste skuespillere 
også en gudsbenådet fortæller. Og så gav 
han en lille én på flyglet undervejs. 

Børn og unges Grundlovsdag
31. maj kl. 10-20.00: Børn og unges Grund-
lovsdag - retten til fællesskab og leg.
Arrangeret af Red Barnet Ungdom Aarhus, 
Børnenes Jord og Midbyklubben, BUPL 
Aarhus, 3F Aarhus Rymarken, 3F Transport, 
Logistik og Byg Aarhus, Dansk Socialrådgiv-
erforening Aarhus, ÅUF, Aarhus Forældre-
organisation, Børnekulturhuset i Aarhus 
Kommune, VIA, Børn og Unge - Aarhus 
Kommune m.fl.
For børnehavebørn på Børnenes og Be-
boernes Jord: Kunstneren Thomas Kruse 
og en pænt stor flok pæd.stud. fra VIA 
lavede aktiviteter og workshops om børns 
rettigheder. Legekunstnerparret A secret 
club/En hemmelig klub lavede workshops 
om "Det bedste, der findes". Red Barnet 
Ungdom Aarhus lavede fiskedam og tegne-
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konkurrence med børnerettigheder "Tegn en 
børnerettighed".
For indskoling og SFO-børn i Midtbyklubben: 
Kunstneren Mormor lavede tegneworkshop. 
Aarhus Børnehøjskole afholdt workshop. 
Kunstneren Thomas Kruse og en pænt stor 
flok pæd.stud. fra VIA lavede aktiviteter og 
workshops om børns rettigheder. Red Barnet 
Ungdom Aarhus lavede fiskedam med bør-
nerettigheder "Gæt en børnerettighed".
For klubbørn og andre unge i Midtbyklub-
ben: Kunstneren Mormor lavede tegne-
workshop. Børne- og ungebyrådet i Aarhus 
afholdt workshop om børn og unges 
rettigheder. Kunstneren Thomas Kruse og 
en pænt stor flok pæd.stud. fra VIA lavede 
aktiviteter og workshops om børns ret-
tigheder. Projekt Minglabar Myanmar ved 
KFUM og KFUK havde fokus på børns ret-
tigheder i Myanmar. Aarhus Børnehøjskole 
holdt Workshop. Aarhusianske børne- og 
ungdomsforeninger lavede aktiviteter om 
børns rettigheder.

Performing Arts Platform
Kulturminister Mette Bock ønskede i 2018 
at indsamle perspektiver på og idéer til, 
i hvilke rammer og på hvilke vilkår frem-
tidens scenekunst skal forme sig. Med den 
medvind og anerkendelse, som den aarhusi-
anske scenekunst i disse år møder nationalt 
som internationalt, var det helt naturligt, at 
det aarhusianske aftryk i kulturministerens 
materiale blev markant og viste den opbak-
ning fra byen, som ses i hverdagen. 
De aarhusianske teatre kunne f.eks. ikke 
genkende den tendens, som ministeren 
lagde op til med svigtende publikumstal. 
Og netop denne opbakning var et klart sig-
nal til ministeren. Performing Arts Platform 
faciliterede frem mod 1. maj en proces, der 
havde til hensigt - gennem en lille hurtigt 
arbejdende styregruppe, med repræsentan-
ter fra forskellige dele af scenekunstmiljøet 
- at skabe et fælles aftryk og samtidigt give 
enkeltinstitutioner og aktører et kvalificeret 
input til selv at indsende idéer og tanker. Det 
skete gennem to dialogmøder om frem-
tidens scenekunst:
11. april: Et 'lukket' dialogmøde udeluk-
kende for scenekunstfaglige.
17. april: Et åbent dialogmøde for scenekun-
stfaglige og for publikummer og inter-

esserede borgere i FO-byen. Panel: Per 
Smedegaard (Kunstnerisk leder på Teatret 
Svalegangen), Lene Grønborg Poulsen (Tea- 
terjournalist og anmelder) og Ann Jacobsen 
(læringsvejleder og bibliotekar på Solbjerg 
Skole). Dialogen blev modereret af Peter 
Nørskov (tidligere kulturredaktør på Aarhus 
Stiftstidende). Kulturministeriet havde også 
sendt en medarbejder, så de vigtigste guld- 
korn nåede frem til den rigtige modtager. 
Hensigten var at give teatrene publikums 
perspektiver på den aktuelle, aarhusianske 
teaterscene, og stille skarpt på spørgsmål 
som: Hvordan gør vi teatret attraktivt for 
nye publikummer? Hvordan kan vi forlænge 
teateroplevelsen? mv.
Med støtte fra Move'n Act.

Kultursaloner - Move'n Act
22. maj: Iscenesættelse som personlig 
branding
V/Lektor i Teatervidenskab på Københavns 
Universitet Michael Eigtved. I en verden, 
hvor det er afgørende nødvendigt at skille 
sig ud, bliver iscenesættelse af ens person 
helt afgørende for at få gennemslagskraft. 
Men hvad sker der med troværdigheden fx 
hos politikere, når man tager den strategi i 
brug? Hvad er fake og hvad er ægte? Hvem 

er de kendte kulturpersonligheder egentlig 
i “virkeligheden”? Fra Donald Trump til Lars 
Løkke og fra Lady Gaga til Thomas Helmig er 
der tænkt over hvilke teatrale greb, hvilken 
figur og hvilken fortælling, der bedst vil 
skabe det image, man ønsker sig. Oplægget 
gik bag om disse superbrands og skilte isce-
nesættelsens virkemidler ad. 

Aarhus Volume Gadefestival
Aarhus Volume Gadefestival fik i 2018 en ny 
scene, Talkscenen, som dannede centrum 
om samtaler og oplæsninger 30. juni, bl.a.: 
- Transkønnet i DK? Hvilke udfordringer står 
man overfor som transperson i Danmark i 
dag? Og hvad vil det egentlig sige at være 
transkønnet? V/Storm Lillevang og Elias 
Magnild.
-  Fat Fissen - Seksualundervisning 2.0. 
Omkring halvdelen af os går rundt med en, 
men det er som om mange af os ikke rigtig 
kender den. Bliv introduceret til klitorissen, 
kønskransen og historien om fissen. V/jorde-
mor og forfatter Gry Senderovitz og Caroline 
Due, medredaktør på Kvinde Kend din Krop, 
2013 og Anna Svenning.
Aarhus Volume mener det er vigtigt at 
præsentere politiske emner og kampe i en 
kulturel/festival-arena. Kunst og kultur er 

Andre større projekter

Foto: Johan Adrian Buus
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formet af vores fælleskaber, institutioner 
og samfund, og også i en mere kunstnerisk 
kontekst er det vigtigt at diskutere samfun-
dets problemer og kampe. Målet var at byde 
på indhold, man ikke havde forventet fra 
Gadefestivallen. Samt tiltrække mennesker, 
der ikke havde opsøgt debatter uden for 
en ramme som Aarhus Volume Gadefes-
tival. Man behøvede ikke kende ord som 
“intersektionel feminisme” for at kunne 
være med i debatten om at være transper-
son i Danmark. De forsøgte at tage emner, 
der ofte bliver diskuteret inden for bestemte 
grupperinger og politiske retninger, og gøre 
dem alment relaterbare og inviterende.

Hempel VM i sejlsport
Internationalt sejlsportsevent i Aarhus i 
juli/august 2018. Det største internationale 
sejlsportsmesterskab i Danmark nogensinde: 
op mod 1500 sejlere fra over 100 nation-
er, 1100 sejlbåde og 400.000 besøgende 
samt 1 milliard TV-seere. Hempel Sailing 
World Championship er det officielle VM for 
samtlige Olympiske bådklasser og afvikles 
hvert 4. år af det internationale sejlsports-
forbund World Sailing. Eventen er større end 
de sejlsportsmæssige konkurrencer ved OL. 
Aarhus Events arrangerede den i samarbejde 
med Sailing Aarhus, Dansk Sejlunion og Sport 
Event Denmark. Byen slog dørene op og bød 
velkommen til sejlsportsfans fra alle verdens- 
hjørner og til et brag af en maritim folke-
fest. Mens sejlerne dystede på bølgerne, 
foldede Aarhus Ø sig ud i aktiviteter, der 
skabte forbindelse mellem sporten på vand 
og festen på land. Således var målsætningen 
at udbrede sejlsportens frihed, passion og 
fællesskab til et bredere publikum. FO-Aar-
hus støttede udvikling og gennemførelse 
af formidlingsskabende og folkeoplysende 
aktiviteter. Bl.a. korsang og formidling af den 
danske sangskat, formidling af det historiske 
Aarhus, af sejlsporten samt den danske 
litteraturskat.
Formidling af det historiske Aarhus: Der 
var 10 dages udstilling i samarbejde med 
Den Gamle By omkring havnen og byens 
udvikling. Både film og plakater samt per-
sonlige fortællinger + 10 dages udstilling i 
samarbejde med Stadsarkivet omkring byens 
udvikling. Desuden 2 guidede rundture med 
Doran Haahr med fokus på byens historie. 

Og ikke mindst formidling af sejlsporten via 
kommenterede sejladser: Alle dage blev 
sejladserne kommenteret live af danske og 
en engelsk kommentatorer. 

Performancefestival på Museum 
Ovartaci
25. aug.: I anledning af Museum Ovartacis 
sidste særudstilling i Risskov OVERGANG 
forsøgte museet at udvide sin praksis for 
skabelsen af dialog om psykisk sårbarhed 
gennem kunst. Museet inviterede eksperi- 
menterende kunstarter indenfor, f.eks. 
performancekunsten. Alt dette var et skridt 
mod museets kommende virke når det flytter 
til lokaler i Skejby i 2020. Her ønsker museet 
at koble flere debatter, artist talks mm. til den 
gængse formidling. Kort sagt, museet ønsker 
at blive en mere aktiv tovholder for debat om 
psyken og denne performancefestival er et af 
de første skridt mod dette.
To performances af kunstnerne Casper-Malte 
Augusta (Kbh, værket omhandler kunstneren 
Ovartacis kvindetøj) og Maria Lepistö (Sver-
ige, værket omhandler mandlig vs. kvindelig 
seksualitet og tab af kontrol). Begge kun-
stnere indgik efter udførelse af deres værker 
i en artist talk styret af museet hvor alle 
gæster kunne indgå i den samlede debat om 
køn og seksualitet som et tema i psykiatrien. 
Barkosina Hanusova (Tjekkiet, performance 
om medicinforbrug og afhængighed) frem-

førte i samme dur sit værk og indgik derefter 
i samtale med publikum. Museet tilbød som 
supplement gratis rundvisninger og mi-
ni-foredrag tilknyttet emnerne. Kvindemuseet 
kom forbi med deres nye pop-up museum og 
deltog ligeledes i debatten.
Med støtte fra Move'n Act.

Kosmos-forestillinger
En udendørs forestilling instrueret af Maria 
Lexa. Teateroplevelsen bestod af et optog ef-
terfulgt af en koreograferet forestilling. Efter 
forestillingerne inviteredes publikum til at 
blive for at møde de medvirkende og deltage 
interaktivt sammen med dem. Forestillingen 
indeholdt maskespil og dukkespil, hvor 
skuespillere optrådte inde i store, 3 meter 
høje dukker. Teaterstykkets originale musik 
var komponeret og spillet af Maria Kruchov 
Midtiby. De medvirkende kom fra Aarhus’ 
dynamiske teater- og musik miljø. Maria Lexa 
har bl.a. studeret hos mesterlæreren Etienne 
Decroux i Paris og er kunstnerisk leder på Sun 
& Moon Ensemble i San Francisco.
Forestillinger, som FO-Aarhus har støttet:
1.-2. sept. og 8.-9. sept.: Kvindemuseet, 
Aarhus Festuge
16. sept.: Ungdomskirken, Aarhus
23. sept.: UngK, Aarhus
Forestillingen appellerede til publikum i alle 
aldre og med enhver kulturel baggrund. Før 
forestillingerne gav Maria Lexa en introduk-
tion til ideerne bag KOSMOS-projektet, og 
efter forestillingerne var der mulighed for at 
stille spørgsmål til skuespillerne og instruk-
tøren. KOSMOS samarbejder med FO-Aar-
hus og er støttet af DATS, Fora og Aarhus 
Kommune.  

Gender-House Festival
The GENDERhouse Festival under Himheran-
dit Productions var en mangfoldig kulturfes-
tival for alle. Et humoristisk, surrealistisk og 
refleksivt program, der stillede skarpt på det 
maskuline, det feminine og alt der imellem. 
Buck Angel fra USA holdt gratis foredrag på 
Dokk1 den 20. sep., hvor han delte sin be- 
vægende personlige livshistorie og processen 
i sit kønsskifte fra kvinde til mand, mens han 
udfordrede publikums forestilling om, hvad 
der gør nogen til en mand eller en kvinde. 
Buck har ført an for at give transmænd sel-
vaccept uden kirurgi. 

Foto: Amalie Vilslev Juelsgaard
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Et socialt Danmark i et socialt 
Europa
To kampagnebusser og hundredvis af frivil-
lige i 32 lande har været i gang med at skabe 
forståelse for, at alle europæiske lande må 
sikre indkomst til alle, der har brug for det, 
så længe de har brug for det, som er til-
strækkelig til at leve et værdigt liv, tilpasset 
leveomkostningerne i de enkelte lande. Den 
ene bus havde sit næstsidste stop på Aarhus 
Rådhusplads 25. juni med FO-Aarhus som 
vært for besøget. 6 udenlandske og 10 dan-
ske aktivister var i kontakt med mere end 
300 forbipasserende for at diskutere tank-
erne om en europæisk minimumsindkomst. 
Desuden debatmøde om emnet i FO-byen 
med oplæg fra Knud Aarup, formand for 
Udsatterådet i Aarhus, Niels Bjørnø, leder af 
Kirkens Korshær i Aarhus, Per K. Larsen, Eu-
ropean Anti-Poverty Network (EAPN), Henrik 
Gram Nielsen, EAPN. Per Thomsen fra EAPN 
var ordstyrer.

Barselshuset
Foreningen Bedre Barsel blev søsat i februar 
2017 ud fra en tese om at mange kvin-
der mistrives under deres barsel. Derfor 
oprettede de Barselshuset i Stiften Loungen 

i FO-byen. Kristine Vestergaard Bjerre, kan-
didat i oplevelsesøkonomi, iværksætter og 
selvstændig samt Louise Cathrine Nørmark, 
socialrådgiver, tidl. selvstændig mentor 
og kandidat i pædagogisk sociologi er 
drivkræfterne. Barselshuset er et værested, 
et netværks- og aktivitetshus for primært 
kommende og nybagte forældre. En grund- 
læggende værdi er, at der er forskellige 
nuancer af forældreskab, og at der skal være 
plads til alle typer forældre. Huset tilbyder 
spædbørnsvenlige faciliteter, netværksdan-
nende arrangementer, legeområde, debat- 
saloner, workshops og oplæg omkring emn-
er, der relaterer sig til at være forældre og 
til det at være på barsel. Desuden faciliteres 
der arrangementer til virksomheder, hvor 
viden omkring barselsperioden, tilbage- 
venden til arbejdsmarkedet, medarbejder-
fastholdelse, work-life balance formidles 
og debatteres. Huset er i løbende dialog 
med brugerne for at kunne tilbyde rele-
vant indhold og være på bølgelængde med 
brugerne. FO-Aarhus har stillet lokaler gratis 
til rådighed og hjælper med tilmeldinger og 
andet administrativt. Barselshuset er en del 
af Parental Leave Forum, et selvudnævnt 
barsels-ekspertpanel med bred faglighed 
omkring barselsområdet. 

Cntr+Alt+Demens-forestilling 
De spillede fra 4.-22. sept. i alt 102 for-
estillinger. Forestillingen var en sensorisk 
rejse gennem tre aspekter af demens. I små 
grupper blev publikum inviteret ind i denne 
45 minutters oplevelse, der var installeret 
tre forskellige steder i Aarhus midtby. Med 
varme, poetiske stemninger, mytologiske 
billeder og personlige fortællinger kom 
deltagerne tættere på demensens forvræn-
gende slør. Tættere på de demensramte og 
på deres pårørende. CTRL+ALT+DEMENS er 
en vandreforestilling skabt af Teater Fluks; 
baseret på research, interviews og person-
lige oplevelser. CTRL+ALT+DEMENS blev pro-
duceret tilbage i 2017 og genopsætningen 
var arrangeret i samarbejde med Sundhed 
og Omsorg, Aarhus Kommune, Aarhus Dom-
kirke og Kvindemuseet.
Koncept og medvirkende: Teater Fluks - Sara 
Fink Søndergård og Rasmus Malling Lykke 
Skov. Lyddesign og billedside: Apperaat - 
Niels Gade og Tam Vibberstoft. Ekstra speak: 
Jens Jørgen Bech. Tekniske løsninger og 
installationer: DimsOs - Carl Frischknecht og 
Mads Gensø Gundersen. Videodokumenta-
tion: Foxcut Film - Rasmus Reimer. PR-foto: 
Sisse Dupont Priess Loft. Produktionsledelse 
(produktion): Tina Gønge. Produktions- 
ledelse (genopsætning): Line Witt.
Teater Fluks er et uafhængigt aarhustea- 
ter fra 2011, der arbejder med ny original 
scenekunst gennem intime og fysiske tea- 
terkoncepter og performanceinstallationer. 
Med støtte fra Move'n Act.

D-factor
29. okt.: Hvordan bliver vi bedre til at være 
sammen på tværs af "dem og os"?
Tarek Ziad Hussein fortalte om at forene 
"dem og os", om at være set på som "an-
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derledes" som muslim med irakiske rødder, 
men insisterende på at være dansk og blive 
taget alvorligt. Hvordan kan vi gøre det nem-
mere at være sammen på tværs af hudfarve, 
fordomme og forskelle. Tarek er flittig de-
battør og foredragsholder omkring integra-
tion og indvandring. Han er bl.a. tilknyttet 
Politiken som fast debattør og har deltaget i 
mange debatter på "Debatten" DR2. 
D-factor er en etnisk mikset forumteater-
gruppe, der har gjort det til deres speciale 
at lave teater om "dem og os". De spiller 
scetches på scenen, der viser konflikter mel-
lem unge med etnisk dansk og anden etnisk 
baggrund. Dem der sidder blandt publikum, 
skal løse konflikten. Det foregik i FO-byen.
Støttet af Move'n Act.

Kirkens Korshærs kampagne for 
unge hjemløse
Formålet var at hjælpe unge hjemløse i Aar-
hus væk fra gaden, for den er ikke et hjem. 
Aarhus er den by i Danmark med flest unge 
hjemløse. Omkring 400 unge mellem 18-30 
år er registreret som hjemløse og tallet er 
stigende. Hos Kirkens Korshær arbejder 
de for at give de udsatte unge en tryggere 
hverdag og et liv uden hjemløshed. Derfor 

lancerede de november-kampagnen: ”Hvad 
hvis det var din søn eller datter?” 
Når en ung hjemløs kommer ind fra gaden 
hjælper Kirkens Korshær dem med at få 
opfyldt de mest basale behov: en seng at 
sove i, et måltid mad, hjælp til behandling, 
mulighed for at finde et sted at bo, omsorg 
og nogen, der lytter. Men der skal mere 
til, hvis de udsatte unge skal væk fra livet 
på gaden. Med midler fra kampagnen vil 
Kirkens Korshær starte aktiviteter for de 
unge, der kan give dem et fast og menings-
fuldt holdepunkt i tilværelsen. I foråret 2019 
ønsker Kirkens Korshær bl.a. at etablere et 
cykelværksted, så de unge får en hverdag 
med faste mødetider, struktur og menings-
fuldt indhold. De kan få olie på fingrene og 
tilegne sig værdifulde færdigheder og blive 
en del af et arbejdsfællesskab, der på læn-
gere sigt kan udmønte sig i et rigtigt job.

Inklusion i virkeligheden
27. nov.: Inspirationskonference i Råd
hushallen i Aarhus om inklusion, inklu- 
sionsmuligheder og virkelighedens inklu-
sion for voksne med udviklingshæmning. 
Fællesoplæg fra kompetente fagpersoner  
(8 oplæg) og oplæg/materiale fra 40 stande, 

der repræsenterede forskellige tilbud og 
projekter, hvor arbejdet med inklusion er et 
afgørende element. Til sidst en kort debat 
mellem repr. for arrangørerne, hvor man 
søgte at udlede et fremtidsperspektiv for 
inklusion på området. Konferencen hen-
vendte sig til brugere, pårørende, med- 
arbejdere, frivillige, beslutningstagere 
og org. repr. og kom i stand som initiativ 
fra Fonden Vimby i Hjortshøj, og derefter 
videreudviklet i et partnerskab mellem 
Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), 
Landsforeningen LEV, LEV Aarhus, Ligeværd, 
Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Vaskeriet og 
Aarhus Kommune. Økonomisk støtte fra Den 
A.P. Møllerske Støttefond, Aarhus Kom-
mune, Landsforeningen LEV og LEV Aarhus.
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Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt.

8. februar Seniordaghøjskolen / Stiften 
Loungen

Flemming Knudsen og Claus Jørgensen Højskolesangbogen 39

5. marts Seniordaghøjskolen / Stiften 
Loungen

Flemming Knudsen og Claus Jørgensen Højskolesangbogen 46

14. marts Stiften Loungen Morten Østergaard, Fadi Kassem, Aydin 
Soei, Semsi Cicek, Povl Henningsen

Virkeligheden kalder Borgen 25

19. marts Stiften Loungen / Europabev-
ægelsen Østjylland og Aarhus

Poul Breyen Italien - hvad nu? 25

21. marts Folk.opl.Hus/DEO Sara Dybris McQuaid og Rasmus Nørlem 
Sørensen

Hvad er Irlands rolle i Brexit? 50

13. september Stiften Loungen / Hjemløs i 
Aarhus

Jacob Vang Jacobsen Min rejse tilbage til livet 100

26. september Stiften Loungen / Hjemløs i 
Aarhus

Jacob Vang Jacobsen Min rejse tilbage til livet 80

5. november Studenterhuset studerende og 
Sorg, AU Talks

Maja O'Connor og Ester Kofod Sorg som diagnose 70

5. november Stiften Loungen/ Hjemløs i 
Aarhus

Jacob Vang Jacobsen Min rejse tilbage til livet 80

I alt 515

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

Studenterhus Aarhus Foredrag, samtalesaloner, AU Talks, 
konference mm.

Klima, diagnoser, big data, videnskab, danskhed, sorg, horror 
mm. 

925

Stiften Loungen
Århus Stiftstidende

Foredrag og debat Medier, facebook mm. 160

Frivillighovedstad m.fl. Foredrag, Folkets Møde samtalesa-
loner, udstillinger

Rekruttering, roller, fællesskab, voksenvenner, engagement 
mm.

3.492

Aarhus City Halvmarathon

Aarhus Motion

Halvmarathon, netværksmøde Sundhed, motion 11.023

Sportsfællesskabspris
Aarhus Kommune m.fl.

Prisuddeling Frivillighed, fællesskab, sundhed 800

Højskolesang-maraton
Højskoleforeningen

Sang og debat Den danske sangskat 2.000

Aarhus Festuge Expat, oplæg, værksted Det grønne liv, klima, økologi, fodbold 7.176

Abrahams Børn Udstilling, oplæg, performance Hovedreligionernes indbyrdes forhold 90

Kontekst
Aarthouse

Foredrag, samtaler Fagbøger, ånden fra 1968, Ovartaci, journalistik, medier mm. 500

Børn og Unges Grundlovsdag
Aarhus forældreforen. m.fl.

Aktiviteter, workshops, leg og 
samtale

Børns rettigheder 300

Kultursaloner 
Move’n Act

Kultursalon Iscenesættelse, personlig branding 12

Aarhus Volume Gadefestival Talkscene, festival Køn og seksualitet 75

VM i sejlsport
Aarhus Events m.fl.

Udstillinger, rundvisning, kommen-
tering

Det historiske Aarhus, havn og by, sejlads 500.050

Museum Ovartaci Performance, artist talks Køn og seksualitet, tab af kontrol m.m. 63

Kosmos Gadeteater Hyldest til Moder Jord 5.465

Gender House Festival Festival Kønsskifte 198

EU-bussen
EAPN

Kampagne, samtale Et socialt Europa 8

Barselshuset
Bedre Barsel

Oplæg, samtaler, workshops Bedre barsel for nybagte forældre 200

Ctrl+Alt+Demens
Teater Fluks

Inddragende teater Demens 448

D-factor Forumteater Integration 35

Inklusionskonference
Fonden Vimby m.fl.

Konference Inklusion af udviklingshæmmede 500

i alt 533.550

Hertil kommer et antal på over 1 milliard personer, der har haft mulighed for at læse eller se PR om arrangementerne på hjem-
mesider, facebooksider, avisartikler, TV-indslag, youtube-videoer, flyers, plakater, annoncer, nyhedsbreve mv.
 

Større debatarrangementer 2018
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I Danmark og i Aarhus er demokratiet på en gang grundfæstet og udfordret.

Vi har haft frie valg og demokrati under en eller anden form siden den første 
grundlov i 1849. Vi har masser af demokratiske institutioner og valg i vores 
samfund, vi har endog et Børn og unge Byråd i Aarhus og vi kan stemme os 
til indflydelse på alt fra kreditforeninger til folketinget og EU - så alt er godt 
eller... 

Alligevel vil jeg påstå at vores demokrati er udfordret på forskelig vis. For det 
første bor og færdes vi i højere og højere grad i en verden, hvor alle omkring 
os ligner os selv. Det er ikke kun i Gellerup, vi har brug for en mere varieret be-
boersammensætning. Der skal en særlig indkomst til at bo i Skåde og Risskov 
ved vandet. Der er masser af omegnsbyer, som har meget få lejeboliger og det 
afspejler sig i vores skoler og lokalsamfund - vi møder ikke “de andre” - og det 
gør det sværere at forstå hinanden. 

Samtidigt stiger uligheden i Danmark og verden, hvilket skaber modkulturer 
- stærkest manifesteret i Frankrig med de gule veste. De går på gaden med 
et råb om social retfærdighed, men de bruger samtidigt antidemokratiske 
metoder. De tror ikke på “systemet” og slet ikke på politikerne eller medierne. 
De udfordrer den demokratiske samtale, selve demokratiet - findes den slags i 
DK? Ja - tjek lige din sociale mediekonto. Skriv noget om kød, klima, flygtninge, 
ulighed eller blot byens udvikling. Så får du svar, men sjældent en demokratisk 
samtale. De sociale medier er også en anden udfordring pga. de algoritmer, 
som styrer dem og som sikrer at du kun bliver præsenteret for dit eget ver-
densbillede og ikke andres synspunkter. Også det udfordrer den demokratiske 
samtale og dermed sammenhængskraften i samfundet.

Vi har altså brug for en ordentlig demokratisk samtale og for at få adgang til 
veldokumenterede fakta. Netop derfor er det vigtigt at vi har debatpuljen - så 
vi kan møde “de andre”. Så der er mulighed for at lytte og stille undrende og 
nysgerrige spørgsmål. For sådan fungerer demokratiet og kun sådan bliver 
vi klogere og får løst de udfordringer, vi står overfor med klima, ulighed og 
flygtninge. Så deltag, engager dig og lyt - og brug lejligheden når FO-Aarhus’ 
debatpulje rammer et emne du er optaget af.

Steen Bording Andersen
Medlem af Aarhus Byråd for Soc.dem. og formand for Kulturudvalget

En god debat...


