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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.

FO-byen
 ͳ FO-byen er „rum“ for og rammer om en 

ambition om at modernisere og revitalisere 
Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent 
center for dannelse, uddannelse og men-
ingsdannelse. Målet er at være omdrejning-
spunkt for information og service inden for 
kultur og folkeoplysning generelt. 
 ͳ FO-byen skal være både socialt og mil-

jømæssigt bæredygtig. Det vil sige at byen 
primært bebos af socialøkonomiske virksom-
heder, og at den daglige adfærd i FO-byen 
følger grønne principper.
 ͳ FO-byen er „hverdagens højskole“, placeret 

der, hvor folk mødes, lever og bor. Den 
er folkeoplysningens nye platform i en 
mangfoldig verden, hvor den enkelte hele 
tiden skal skabe (eller genskabe) livsmening 
og selvforståelse.
 ͳ FO-byen er et rart sted at være, der udfor-

drer, engagerer, involverer, og er en vigtig 
brik i den store by (Aarhus). Her findes noget, 
som mennesker har brug for, har lyst til at 
udforske, brænder for eller slet ikke kender. 
Et moderne forsamlingshus eller forsamlings-
by, som defineres af brugerne, styrker lokale 
kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for 
at fastholde en lokal identitet.
 ͳ FO-byen bryder med den gængse insti-

tutionstænkning og skaber rammer om og 
styrker aktivt medborgerskab, både til gavn 
for fællesskabet og for den enkelte. 
 ͳ FO-byen giver alle borgere flere mulighed-

er i informationssamfundet, og modvirker 
samfundets tilbøjelighed til at knække over i 
dem med få eller ingen færdigheder og dem 
med mange og flest færdigheder.

Studenterhus Aarhus
6. mar.: Astrid Elkjær Sørensen: Indblik: ”Vi 
har fundet os i alt for meget!”
I Danmark er vi verdenskendte for vores høje 

grad af ligestilling mellem kønnene. Allige-
vel tjener en dansk mand omkring 14-18 % 
mere i løn end en dansk kvinde, og sådan 
har det været i mere end 30 år. Historien om 
de offentlige omsorgsfags hårde kamp for 
ligeløn fra 1990 til i dag og indblik i tidligere 
strategier, nederlag og sejre. 

3. apr.: Anders Albrechtslund: Indblik: 
Overvågning
Vi overvåger – og våger over – hinanden som 
medmennesker, medborgere og som brugere 
af sociale medier, og vi overvåger os selv med 
nye teknologier og tjenester, når vi tracker 
skridt, måler puls og kvantificerer søvn. 
Anders Albrechtslund gav indblik i, hvordan 
vores overvågningskultur har dybe rødder i 
begreber som identitet, frihed og ansvar. 

1. apr., 6. maj og 5. nov.: Samtalesalon
Man behøvede hverken at forberede sig eller 
at have nogen særlig forudgående viden for 
at deltage i den gode snak, blot ønsket om at 
føre en god samtale og at være nysgerrig på 
andre mennesker, som man måske ikke ville 
have talt med ellers. En vært guidede deltag-
erne igennem samtalerne, som fandt sted i 
Mogens Zieler Stuen i Studenterhuset.  

DENNE GANG STEMMER JEG: en kampagne 
for at få flere, særligt unge, til at tage stilling 
og deltage i Europa-Parlamentsvalget 
den 26. maj, og på den måde styrke den 
demokratiske tradition i Europa. Kampagnen 
var uafhængig af partipolitiske interesser. 
24. apr.: EU, grænser og sikkerhed v/Chris-
tian Axboe Nielsen, Ph.D., Lektor. 
1. maj: Introduktion til EU v/Roman Sen-
ninger, Ph.D., adjunkt. 
Hvordan bliver MEP’er (medlemmer af parla-
mentet) valgt ind i Europa-Parlamentet? 
8. maj: EU og sikkerhed v/Kurt Mosgaard, 

CEO Mosgaard Consulting. 
Om truslerne mod de europæiske folk og 
nationer, herunder udviklingen i Rusland, 
cyberkrig og immigrantstrømmen fra Afrika, 
hvor den voksende befolkning skaber nye 
forhold, som EU er nødt til at forholde sig til.
15. maj: Debat: Hvad nu? 
Med Michael Schøt som konferencier var 
der garanti for kritiske spørgsmål og god 
stemning, da der var debat om Europa-Parla-
mentsvalget og EU’s fremtid på den historiske 
scene i Stakladen. Med repræsentanter fra 
alle de store partier. 
19. maj: EU-messe på DOKK1 sammen med 
hovedbiblioteket og Borgerservice. 
Med partier og organisationer, der arbejder 
i Europa-Parlamentet og i EU. Der var rig 
mulighed for at stille spørgsmål og læse 
materialer, deltage i EU-quizzen, høre Poetry 
Slam og mini-debatter.
22. maj: EU, Danmark og asyl v/Louise 
Halleskov Storgaard, Ph.D., lektor. 
Om EU’s lovgivning og de danske forpligtelser 
i EU påvirker dansk lovgivning, når det drejer 
sig om migration, flygtninge og asyl.
26. maj: Valgaften! 
Studenterhus Aarhus inviterede sammen 
med Europæisk Ungdom til valgfest for at 
fejre demokratiet. Med støtte fra Euro-
panævnet og Europa-Parlamentet.

29. apr.: Social Selling på LinkedIn v/Line 
Herlev fra Pressalit
Hvordan opnår man stjernestatus på LinkedIn 
og bliver mere attraktiv for sin næste arbejds-
giver og hvad med social selling og personlig 
branding? Igennem øvelser arbejdede man 
med sin egen profil, og man gik derfra med 
viden om sit ‘social selling index’, ‘topcard’ 
og andre fornemme værktøjer. Arrangeret af 
frivillige fra Erhvervsgruppen i Studenterhus 
Aarhus.

10. okt.: Spot en psykopat v/forfatter og 
ekstern lektor Gitte Lindholt
Om manipulation, systematisk psykisk terror 
og fysisk vold bag hjemmets fire vægge. 
De såkaldte hverdagspsykopater er kende-
tegnede ved den skade de gør på andre og 
ikke dem selv. 

21. okt.: On Being Men – Get together. 
Social Anxiety
On Being Men was an apolitical meeting of 
men (women also if they wanted), where 
they could discuss daily challenges in a mod-
ern world in full confidentiality. A no advice 
area where anyone could share personal 
challenges and experiences through hard 
times. Tilbuddet blev gentaget 28/10, 4/11, 
11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 og 16/12.

4.-7. nov.: Climate Challenge 
4. nov.: Hvor meget kan du tjene på 
klimaforandringerne? Med Climate Chal-
lenge 2019 blev der sat fokus på, hvordan 
uddannelse kan gøre en forskel for klimaet. 
Om forretningsmuligheder, der kan have en 
positiv effekt på klimaforandringerne. Kan 
man med sine idéer både være med til at 
redde vores fremtid og samtidig få del i det 
store økonomiske potentiale? 
5. nov.: How you can save the climate with a 
career in Denmark. Opportunities of seeking 
a climate-career in Denmark. Focus on the 
many opportunities to make a difference for 
the climate. 
6. nov.: Kan humanister bekæmpe klima-
forandringerne? 
Formidling, kommunikation og samfund. 
Som humanist kan man i allerhøjeste grad 
hjælpe med at løse klimaudfordringerne, 
hvad end der er tale om turisme, kommu-
nikation, formidling, medier osv. 

28. nov.:  Sjælens Sorg - sorgen som et 
livsvilkår
Sted: Lokalcenter Rosenvang, Viby. Te-
ma-aften med studenterpræst ved Aarhus 
Universitet - Jens Munk og sognepræst ved 
Fredenskirken Jacob Holm. De talte – i dialog 
med tilhørerne - om sorgens væsen, og 
hvordan de til dagligt arbejder med menne-
sker i krise og yder sjælesorg. Professor og 
forfatter Søren R. Fauth læste efterfølgende 
op fra sin bog ‘Digt om døden - en bog om 
min far’. 

5. dec.: Swap Language Café
If there was a language you would like to 
practice or a language you could help others 
speak – then this was the night for you! An 
evening of talking and fun language activi-
ties! 

Aarhus Stiftstidende
25. maj: Århus Stiftstidendes 225 års jubi-
læumsfest
Keld & Hilda serverede en perlerække af 
deres kendte sange. Katrine Bille m/band. 
Fodbold med Horup: debatmøde med AGF-
fans. Koncert med Kris Herman. Fortnite 
Dans præsenteret af Beat Fabrikken og Peter 
Stokkebroe. Mark Chemnitz Band og Anna 
David spillede. Gratis adgang til teltet på 
Banegårdspladsen. 

Fighterprisen
DM-Festen foregik igen i 2019 – den 25. jan. 
- i Hermans i Tivoli Friheden, hvor der blev 
hædret 427 mestre, ligesom der var både 
sportslige og musikalske indslag. FO-Aarhus 
uddelte i år kr. 10.000 til en fighter og ildsjæl 
i sportens verden. De nominerede var: 
Linnea Højer Wang (VIK Gymnastik), Martin 
Bang Christensen (AGF Udspring), Nikolaj 
Thomsen (Marselisborg Kajak Klub) – og vin-
deren blev Linnea Højer Wang – VIKs hidtil 
mest vindende kvindelig idrætsgymnast, 
bl.a. dansk pigemester i mangekamp, nordisk 
juniormester i spring over hest og hun har 
siden hun var 13 år været en fast del af de 
danske landshold. 
                                   
Det gamle Gasværk

26. jan.: VinterStemmer på Det gamle 
Gasværk
Forfatter Jens Blendstup, oplæsning. Poetry 
Slam, Jesper Kirkegaard m.fl. Livet bag 
spejlet v/Cecilie, Clara, Ida og Maja. Forfatter 
Svend Aage Madsen, oplæsning. Lyrik med 
musik, The Brand New. Forfatter Ida Jessen, 
oplæsning. Jacob Venndts Fabulous Swing 

Trio. Støttet af Statens Kunstfond, Aar-
hus Kommune, Nordby Invest ApS, Aura, 
Børnekulturhuset. Lokale donationer: Bager 
Hartmeier og slagter Stjernholm. Målet med 
VinterStemmer var at festivalen skulle skabe 
fællesskab i den kolde januar i forstaden 
Brabrand. 

Say it! Play it!

6. febr. i Studenterhus Aarhus
Regionsrådsmedlem Jacob Rixen fra Libe-
ral Alliance (afbud fra Ole Birk Olesen) og 
Morten Østergaard fra Radikale Venstre 
brugte deres verbale evner til at debattere. 
DJ Ramati og Per Vers piftede debatten op 
med freestylerap og musikalske indspark. Per 
Smedegaard - direktør for Teatret Svalegang- 
en - var moderator. Med et kommende folket-
ingsvalg i vente og de standende udfordringer 
med at tiltrække unge vælgere til politiske 
debatmøder, havde Fora udviklet et debat-
koncept, der leger med debatform, musik 
og rap for at tiltrække en yngre målgruppe. 
Musikken gav dels anledning til refleksion, til 
nye argumenter og dels ro og eftertanke på 
egne og andres argumenter i debatten. 

Barselshuset – politiske 
debatsalonger
15. jan.: Historisk tilbageblik på barselsom-
rådet v/præst og byrådsmedlem Lone Hindø
Lone gav et historisk tilbageblik om dengang 
hun havde syv ugers barselsorlov og fædre 
ikke måtte overvære fødsler.
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I samarbejde mellem Jazzværket og KulturGas inviteres til 
Litteratur- og musikfestival for hele familien på Gasværket i Brabrand. 
Forfattere læser op, Poetry Slam, anmelderroste orkestre spiller ny
og original musik.

Program for dagen
09.45  Dørene åbnes til Gasværket 
10.15 – 10.30  Velkomst og fællessang 
10.30 – 12.00   Jazzbrunch, Jens Klüver med Band 
12.30 – 13.15   Forfatter Jens Blendstup, oplæsning
13.00 – 18.00  Salg af sandwich mv. 
13.30 – 14.30   Poetry Slam, Jesper Kirkegaard m.fl.
14.45 – 15.30  Midtjydsk Kagebord
14.45 – 15.15  Livet bag spejlet, Cecilie, Clara, Ida, Maja
15.30 – 16.15  Forfatter Morten Pape, oplæsning 
16.30 – 17.15   Lyrik med musik, The Brand New 
17.30 – 18.15   Forfatter Ida Jessen, oplæsning 
18.30 – 19.30  Chili con carne kan købes i cafeen
20.00 – 22.00  Jacob Venndts Fabulous Swing Trio

For børn
12.30 – 14.00  Bål med mad og drikke
14.00 – 14.45  Stomp musik for børn, Anders Bo Pedersen
15.00 – 16.00  Læse og tegnehjørne for børn, Bodil Nygaard 

For boginteresserede
10.30 – 18.00  Bogsalg af bøger fra Kirkens Korshær  
10.30 – 18.00  Børne Bog Byttedag

Entré mv.
Jazzbrunch med musik af Klüvers Kvartet: 150,- kr.
Danseaften Jacob Venndts Fabulous Swing Trio: 100,- kr. 
Billetter til Jazzbrunch og Danseaften kan købes på 
Jazzværkets hjemmeside www.jazzvaerket.dk
Øvrige arrangementer fri entré 

Arrangementet er støttet af:
Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, Norby Invest ApS, 
FO Aarhus, Børnekulturhuset, Nordea og Aura
Lokale donationer: Hartmeier og slagter Stjerneholm 

VINTER
STEMMER
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22. jan.: Rasmus Foged, Alternativet
Rasmus Foged er jurist og arbejder ved 
Retten i Aarhus og er regionsrådsmedlem i 
Region Midtjylland.
Politiske målsætninger: Det vigtigste er hånd-
tering af klimakrisen. Der skal turbo på den 
bæredygtige omstilling. Den stigende ulighed 
i samfundet bekymrer ham også, og han tror, 
borgerløn kan være en god måde at sikre 
tryghed og frihed for alle. Rasmus Foged vil 
gerne sikre et godt sundhedsvæsen, hvor der 
er tid til omsorg og pleje. 

29. jan.: Jacob Rixen, Liberal Alliance
Jacob er kandidat i statskundskab og han 
har bl.a. mere end 10 års erfaring som 
efterskole- og gymnasielærer og er desuden 
medlem af Regionsrådet i Midtjylland. Han 
tror på de alsidige tilbud og den frie konkur-
rence, som de private selvejende institution-
er tilbyder os på undervisningsområdet – en 
tilgang som han gerne ser udbredt til langt 
flere områder i vores samfund f.eks. børne-
pasning og ældrepleje.

5. feb.: Jens Salling, Konservativt Folkeparti
Jens’ mærkesager: bedre trafikafvikling og 
mere investering i vores vejnet, bedre vilkår 
og mindre bureaukrati til erhvervslivet, 
bedre idrætsfaciliteter til både bredde og 
eliteidræt - og et rigtigt fodboldstadion.

19. feb.: Anne Brændemose, Socialistisk 
Folkeparti
Anne var opstillet for SF i Østjylland og er 
studerende ved Aarhus Universitet. Hun 
kæmper for, at vi skal investere mere i 
uddannelse, så alle får mulighed for at forme 
deres liv, som de ønsker og afskaffelse af 
kontanthjælpsloftet, så ingen børn skal vokse 
op i fattigdom.

26. feb.: Anne Hegelund, Enhedslisten
Folketingskandidat Aarhus Vest og arbejder 
som socialrådgiver for udsatte unge arbejds- 
løse på Jobcenter Aarhus. 

5. mar.: Anne Sophie Callesen, Radikale 
Venstre
Arbejder med gymnasieområdet i Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet. Valgslogan: 
”stem en børneforkæmper, feminist og hu-
manist i Folketinget”. Blandt hendes mær- 
kesager er at få flere pædagoger i vuggestuer 
og børnehaver og give øremærket barsel 

til både fædre og mødre for at få en bedre 
familiebalance og ligestilling på arbejdsmar- 
kedet. Derudover kæmper hun for at afskaffe 
børnefattigdom i Danmark.

29. apr.: Valgmøde om vuggestueliv 
Hvad sker der i løbet af dagen i vuggestuen? 
Hvordan tænkes vuggestuelivet sammen 
med børns naturlige udvikling? Hvordan 
arbejder personalet med børnenes psyko-
logiske og følelsesmæssige behov? Hvad 
betyder rammerne for børnenes og de 
voksnes trivsel i hverdagen i vuggestuen? 
Børnepsykolog Nanna Kruuse, Line Møller 
Daugaard, docent i sprogpædagogisk praksis 
i VIA University College, pædagoger fra vug-
gestuen og nogle af forældrene var inviteret 
til at give deres viden og erfaring videre. Eft-
erfølgende gav de inviterede politikere deres 
bud på, hvad de vil tage med videre i deres 
arbejde på Borgen. Deltagende politikere 
(alle partier var inviteret): Isabella Arendt - 
Krist.Dem., Anna Brændemose - SF, Camilla 
Fabricius - Soc.Dem, Steffen Daugaard - DF, 
Henrik Vinther Olesen - RV, Jakob Rixen - LA, 
Ali Aminali - Kons., Anne Hegelund - Enheds- 
listen, Helle Vium - Alternativet.

Kong Arthur
Et spektakulært actionbrag, hvor troldmænd, 
riddere, skønne dronninger og kolossale 
kulisser satte scenen for kampen mellem 
det gode og det onde. Der var hver aften 
plads til 3600 publikummer og de oplevede 
højspændt drama, drabelige slag og magisk 
underholdning i det helt store format med 
kæmpe scenografi, vilde kostumer og mere 
end 200 medvirkende på scenen i skikkelse 
af skuespillere, heste og statister. Kong 
Arthur er dramaet om alle de kendte og 
elskede Arthur-eventyr og legender om 
undergang og frelse - og sværdet i stenen. 
FO-Aarhus lagde gratis øvelokaler til nogle af 
aktiviteterne.

Aarhus Teater: Podcast
21. sept.: Live Podcast med forfatter Svend 
Åge Madsen
Aarhus Teater på Scala-scenen optog podcast 
for øjnene af publikum med Aarhus-forfatter 
Svend Åge Madsen og litteraturprofessor 
Henrik Skov Nielsen. Siden begyndelsen 
af 1960’erne har Svend Åge Madsen stået 
som en af Danmarks mest toneangivende 
forfattere og dramatikere. Blandt hans mest 

kendte værker figurerer romanen Se dagens 
lys (1980), der nu for første gang sættes på 
scenen på Aarhus Teater i en dramatiseret 
version. Se dagens lys havde urpremiere på 
Scala 13. sept. Henrik Skov Nielsen har bl.a. 
skrevet bogen ”tertium datur” om Svend 
Åge Madsens forfatterskab. Samtalen var 
et led i Aarhus Teater-podcasten Kulissen, 
der beværtes og modereres af journalist og 
litteraturhistoriker Mathias Wissing.
Livepodcasten blev præsenteret i samarbej- 
de med FO-Aarhus.

Aarhus Byråd 150 år

Folkestyret i byrådene kunne fejre en slags 
150 års fødselsdag i 2019. Også i Aarhus, 
hvor den kongevalgte borgmester fra 1869 
skulle tage valgte borgere med på råd. Fød-
selsdagen fejrede Aarhus Stadsarkiv ved at 
invitere vælgerne til at stemme om byrådets 
bedste beslutning i de 150 år. Byrådet afløste 
de såkaldte borgerrepræsentationer. Aarhus 
var i en rivende udvikling, og opgaverne 
væltede ind til de 13 udvalg, byrådet fik. 
Meget væsentlig for større åbenhed over 
for borgerne var byrådets beslutning om, at 
byrådsmøderne skulle udgives i trykt form 
og fra 1867 udkom de i en trykt udgave, 
den første med titlen “Uddrag af Aarhus 
Communalbestyrelses forhandlinger i Aaret 
1867.” Disse forhandlinger er i dag digital-
iseret og udgivet af Aarhus Stadsarkiv på 
AarhusArkivet.dk. Gennem år og dag har 
byrådet med sine beslutninger eller mangel 
på samme formet byen, som vi kender den i 
dag. Men hvad var de bedste?  Stadsarkivet 
lagde fra 3. marts op til diskussion og 
præsenterede årti for årti fem kandidater, 
som borgerne kunne stemme om. Man 
kunne stemme på en kampagnehjemme-
side, hvor man kunne læse nærmere om de 
udvalgte beslutninger, for de var alle linket 
til både en artikel på Aarhuswiki.dk og til 

gengivelsen af den oprindelige beslutning fra 
byrådets arkiv. 
Vindere fra hvert årti:
1869 - Det første folkebibliotek indvies
1872 - Byens første vandværk indvies 
1884 - Sct. Clemens Bro binder byen sammen
1893 - Aarhus Kommunehospital er klar til
 indvielse
1904 - Sporvognen indtager byen 
1910 - Fødselsanstalten tages i brug
1924 - Jydsk Væddeløbsbane bliver indviet
1933 - Universitetet indvier sin første bygning 
1935 - Lærerforeningen stifter 
 svagbørnskolonier
1941 - Rådhuset indvies - med tårn
1956 - Brabrandstien står færdig
1965 - Den første Aarhus Festuge afholdes
1976 - Ridehuset reddes
1982 - Musikhuset bliver indviet
1992 - Byrådet vedtager en genåbning af åen
2004 - ARoS bliver indviet
2015 - Byen får Dokk1
Samlet vinder: Aarhus Universitet. 2.705 per-
soner deltog sammenlagt i afstemningerne 
om årtiernes bedste byrådsbeslutninger og 
1.922 personer deltog i finaleafstemningen 
på Dokk1 og det blev byrådets arbejde for at 
få et universitet til byen, som blev valgt som 
vinder med en tredjedel af stemmerne. På 
de næste pladser kom anlæggelsen af Jysk 
Væddeløbsbane, Musikhuset og genåbnin-
gen af Aarhus Å.

28. mar.: Europæiske strømninger – da 
Aarhus blev moderne 1860-1920
Da Aarhus voksede sig stor i slutningen af 
1800-tallet og blev Danmarks næststørste 
by, skete det under betydelig indflydelse fra 
Europa. Kulturelle påvirkninger satte præg 
på byen fx. inden for musik, arkitektur og 
kunst – men også nye strømninger inden for 
handel og transport gjorde sig gældende og 
var med til at give Aarhus et moderne præg. 
Foredragsholder: Seniorforsker og historiker 
Kenn Tarbensen, Rigsarkivet. 
Arrangør: Aarhus Stadsarkiv, LO Aarhus, 
Århus Stiftstidende og FO Aarhus. Sted: 
Stiften Loungen.

11. juni kl. 19-21.00: Byrådets bedste 
beslutninger i 150 år.
Byrådets politikere fortalte om deres byråd-
sliv og gav deres bud på byrådets bedste 
beslutninger sammen med stadsarkivet. 
Sted: Stiften Loungen.

Små historiske videoer
10 små historiske video-fortællinger fra Aar-
hus. Et podcastformat, hvor der fortælles om 
stedernes historie. Stilen er moderne, lidt 
dramatisk. Der er lavet film om: Christians-
gade, Christiansgade Skole, Fredens Torv 
Pakhus, Fredens Torv Rahrs fabrikker, Fre- 
deriksgade, Frederiksgade Byport, Frederiks-
gade 79s Børnely, Frederiksgade Købmand 
Herskind, Frederiksgade Maritza, Frederiks-
gade Schandorffs gård. Fra uge 34 og 10 uger 
frem blev de sendt én hver uge på TVAarhus. 
Det samme på FO-Aarhus’ facebook-side og 
på Aarhus Stadsarkivs hjemmeside.

Aarhus City Halvmarathon
Byen sydede af liv 16. juni, da Aarhus 
Centrum blev spærret af og indtaget af 
12.000 løbere og 50.000 tilskuere. Et løb, 
hvor løberne blev båret igennem af un-
derholdning i særklasse, løbende sightsee-
ing og en fantastisk opbakning fra byens 
borgere. Man skal lede længe efter en 
halvmarathon-rute, der passerer så mange 
seværdigheder, som BESTSELLER Aarhus City 
Halvmarathon. Aarhus er en by hvor pulsen 
altid banker og dette mærkede deltagerne 
tydeligt, da de begav sig ud på deres livs 
løbetur. BESTSELLER Aarhus City Halvmar-
athon er det løb i Danmark, der har mest 
underholdning på ruten, så én ting var helt 
sikkert, at alle sanser blev udfordret. Helt 
unikt deltog også en Tour Caravane, som 
kendes fra de store cykelløb, bl.a. Tour De 
France. Den kørte foran løberne, og satte 
de mere end 40 - 60.000 tilskuere i den helt 
rette stemning. Der var hjælp til træningen, 
hvor arrangørerne have alliereret sig med 
Løbeshop.dk og deres løbeekspert Jesper 
Petersen, der er uddannet fysioterapeut og 
selv har adskillige halv- og helmarathons på 
CV’et. Run With Me-succesen fra tidligere 
år blev gentaget, med anvisning til, hvor 
man kunne få sin løbe-buddy eller famlie og 
venner til at læse mere om konceptet.

Klostergadecentret
3. apr.: Et godt gammeldaws vælgermøde a 
la Højlunds Forsamlingshus - hvor man fik 
mulighed for at møde partierne forud for 
det kommende Folketingsvalg, bl.a.: Knud 
Mathiesen (DF), Mona Juul (Kons.), Jens 
Meilvang (LA), Jakob Ellemann-Jensen (V), 
Morten Østergaard (Rad.V), Nicolai Wammen 
(S), Kirsten Normann Andersen (SF), Søren 

Egge Rasmussen (Enhedslisten), Carsten 
Borup (Alternativet). Ordstyrer: Chefredaktør 
Jan Schouby, Århus Stiftstidende. Arrange-
mentet var en del af KulturKaravanen - 
KlostergadeCentrets foredragsrække.

Sårbare samtaler

Center For social Nytænkning inviterede 
til gratis temaweekend om sårbarhed 6.-7. 
april. Sårbarhed kan dække over mange 
ting i et menneskes liv. Om man har følt sig 
ensom, har PTSD, mistet en man har kær, er 
hjemløs, misbruger, lider af skizofreni eller 
er pårørende til en, der er sårbar, vil der altid 
være andre mennesker i verden, der har følt 
sig tilsvarende sårbar. Sårbare samtaler gav 
mulighed for at lytte, lære og spejle sig i an-
dre, som også har oplevet at føle sig sårbare. 

SÅRBARE SAMTALER
OPLEV EN LANG RÆKKE GRATIS OPLÆG MED BL.A. 

Özlem Cekic, Lotus Turéll, Nick Allentoft,  
Steffen Rasmussen og mange flere. 

VÆR også med til en stor  politisk 
paneldebat om psykiatrien.

FOREDRAG OM SÅRBARE EMNER: OM MISBRUG,
HJEMLØSHED, ALKOHOL, ENSOMHED, ANGST, PTSD, 
DEPRESSION OG ANDRE VIGTIGE EMNER. GRATIS
FOREDRAG FOR HELE AARHUS FORDELT PÅ 3 SCENER.
LÆS PROGRAMMET PÅ WWW.CFSN.DK OG VÆR MED.

6-7 april

OPLEV 11 gratis
foredrag fordelt

på 2 dage!
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Lørdag 6. april i FO-byens foredragssalen:
 ͳ Nick Allentoft (chefredaktør på DenOffent- 

lige.dk) om bogen ”velfærdsillusionen”, der 
beskriver Danmark som et mønstersamfund 
med lige vilkår for alle. Denne model er nu 
truet – indefra. 
 ͳ Kell Stabell: Misbrug, kriminalitet, stand-up 

og vejen til et andet liv. Han har været ude i 
et alvorligt stofmisbrug det meste af sin ung-
dom. Kell er i dag 56 år og har de sidste 3 år 
levet som førtidspensionist. En historie om 
ungdomsoprør, fest og farver, nederlag, mist-
ede illusioner, fængsel og nærdødsoplevelser 
- men også i høj grad en historie om livsmod, 
håb og drømme.
 ͳ Mette Lauritzen: Mobning og det at være 

særligt sensitiv, alkoholisme, dødsfald i fam-
ilien og det at kæmpe sig igennem modgang 
og få en uddannelse på trods.
 ͳ Rasmus Lienhoft fortalte sin historie om at 

leve med hårdt misbrug og kriminalitet og 
om vejen ud derfra. 
Søndag 7. april i FO-byens foredragsalen:
 ͳ Steffen Rasmussen (tidl. Fundamentet, 

nu leder af CFSN) fortalte om den aktuelle 
situation han oplever omkring sårbarhed 
og udsathed i Aarhus. Hvad står i vejen for 
forandringerne? og hvordan overvinder vi de 
forhindringer? 
 ͳ Politisk paneldebat med folketingskandi-

daterne i Østjylland om psykiatrien, sårbar-
hed og udsathed. Ordstyrer: Nick Allentoft 
fra Denoffentlige.dk. 
 ͳ Jeanette Gadegaard fortalte sin historie 

om at kæmpe med angst, manier og dybe 
depressioner. Om at leve med bipolar lidelse, 
omsorgsvigt og krænkelser - og overleve! 
Søndag 7. april i FO-byens Stiften Loungen:
 ͳ Mette Jensby Mortensen (Fra Muhabet): 

Hvad det betyder at have krigs- og flugt- 
oplevelser med i bagagen. Hvad gavner og 
hvad belaster, når man er ramt af PTSD og 
forsøger at skabe et godt liv i Danmark og 
deltage aktivt i fællesskabet. Cases og ek-
sempler på traumatiserede og sårbare flygt- 
ninges udfordringer i hverdagen og tanker 
om fremtiden.
 ͳ Christina Geisler fortalte om sig selv: “Jeg 

har for et par år siden skrevet speciale om, 
hvordan vi har en umyndiggørende tilgang 
til mennesker uden for arbejdsmarkedet. 
Bliver man ikke behandlet som et voksent 
og myndigt menneske med rettigheder, så 
kan psykisk belastning og deroute være en 
overhængende fare.”

 ͳ Philip H. fortalte om at være barn og ung 
med ADHD - og om at håndtere diagnosen 
og alle dens udfordringer og de redskaber 
som kan hjælpe.  
Et samarbejde mellem Aarhus Kommune, 
FO-Aarhus og Comwell.

Maraton-højskolesang på Dokk1
21. juni – på årets længste dag - fulgte 
man afsnittene i højskolesangbogen. Fra kl. 
19.00 var der tre tværgående temaer: - På 
vej mod en ny højskolesangbog v/ medl. 
af sangbogsudvalget Anne Eyermann. - De 
unges hits. - Ønskesang fra hele højskole-
sangbogen. Man afsluttede naturligvis med 
aftensang. Nye tiltag i forhold til sidste år: - 
En lokal kirke stod for morgensangen. Denne 
gang Hasle Kirke. - Dygtige musikere deltog 
sammen med pianisterne. Blandt oplægshol-
derne var Lone Hindø, Thomas Medom, 
Dorthe Nors, Niels Malmros, Birgit Fuglsbjerg 
og Lone Hertz. Arbejdsgruppen blev nedsat 
for to år siden og er stadig styregruppe, dog 
suppleret med en repræsentant fra Kor 72. 
Maraton-højskolesang er nu også er blevet 
en del af litteraturfestivallen Exchange.

Verdensbilleder: Verdensmål
31. maj og 1. juni: Rejse-, kultur-, shop-
ping- og verdensmålsfestival. Temaet i 2019 
stillede skarpt på FNs 17 verdensmål, som 
skal løse jordens fremtidige udfordringer 
med fokus på miljø og bæredygtig udvikling 
for både natur og mennesker. Et highlight 
var “Global Goals Tour – Danmark For 
Målene” på Store Torv, som fredag fokus-
erede på SUNDHED FOR ALLE, med bl.a. 
tidl. professionel cykelrytter Jesper Skibby 
som oplægsholder. Store Torv og Lille Torv 
præsenterede desuden udstillere, som har 
fokus på verdensmålene. Målet med eventen 
var at alle byens gæster gennem spændende 
og sjove oplevelser, udstillinger, oplæg og 
indslag fik en masse viden med hjem om 
hvordan vi alle i vores hverdag kan passe 
bedre på vores klode. Store og Lille Torv blev 

en del af eventens epicenter og aktivitets- 
og udstillingsområde for virksomheder og 
andre aktører, som gerne ville præsentere 
og promovere deres viden, produkter, 
services og løsninger på FNs 17 verdensmål. 
Samarbejdspartner var Center for Væredyg-
tighed. Væredygtighed kan beskrives som 
den indre omstilling, vi alle må igennem, hvis 
vi vil skabe ydre forandringer i forbindelse 
med FNs Verdensmål. I et samarbejde med 
FO-Aarhus præsenteredes Væredygtighed-
sTeltet på Store Torv. ”Det er vigtigt, at vi NU 
gør noget for alle mennesker i verden, så 
vi har en fælles fremtid. Derfor vil vi gerne 
støtte og bakke op om Christian Dietrichsen 
og andre grupper, som sætter vigtige 
initiativer i gang,” forklarer skoleleder ved 
FO-Aarhus Torben Dreier og fortsætter: ”Jeg 
håber meget, at det der laves af Aarhus City 
Forening, og andre foreninger i byen, er med 
til at sætte Aarhus på landkortet i forhold til 
bæredygtighed. De tanker, som opstår her, 
skal gerne gøre en forskel og smitte af på alle 
grupperinger i samfundet” afslutter Torben 
Dreier. 

KOSMOS ”Mother of Light”-dukke i Verdens-
billede-Paraden 31. maj fra Banegården 
til Store Torv, Lille Torv, Emil Vetts Pas-
sage, Frederiksgade, Park Allé tilbage til 
Banegården. KOSMOS fik kontakt med nogle 
af de internationale deltagere og delte bl.a. 
omklædningsrum i Skt. Knuds Skole med en 
gruppe flotte Thailandske dansere i tradi-
tionelt tøj. Der var meget positivt respons på 
”Mother of Light”-dukken under paraden. 
FO-Aarhus lagde lokaler til de forberedende 
workshops.

Next Library
Aarhus har siden 2009 været vært for fem 
internationale Next Library konferencer. 
Next Library er også et online community, 
hvor mere end 1550 biblioteksfolk, ledere og 
udviklingsfolk fra 96 lande i hele verden er 
medlemmer. 3. juni i Aarhus: Konceptet var 
en kombination af fem ture, som startede 
i Dokk1, og som alle sluttede ved Aarhus 
Central Food Market med spisning. Mingle 
Tour 3. juni til FO-byen, hvor Torben Dreier, 
skoleleder og Henrik Gram Nielsen, inter-
national koordinator introducerede deltag-
erne til det danske koncept folkeoplysning. 
FO-byen er „rum“ for og danner rammer om 
en ambition om at modernisere og revital-

isere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et 
åbent center for dannelse, uddannelse og 
meningsdannelse. FO-byen bebos primært 
af socialøkonomiske virksomheder og er 
„hverdagens højskole“, placeret der, hvor folk 
mødes, lever og bor. 

Bistad
Bistad har opstilllet en bigård hos FO-Aar-
hus på Journalisthøjskolen i Skejby, passer 
bierne, slynger honningen og tapper den 
på glas. FO-Aarhus modtager i alt 15 kg. 
honning pr. år. Disse leveres med FO-Aar-
hus’ eget logo eller tekst efter eget ønske 
på låget. Honningen kommer så vidt muligt 
fra stadet på adressen. FO-Aarhus får et par 
events pr. år hvor ”oplevelser giver emner til 
samtaler”. F.eks. slyngning i en lokal kantine, 
hos BISTAD, FO-Byen eller lign., besøg i 
bigården med bidragter, røgpuster mm. og 
biavler der fortæller om bierne. 14. aug. var 
der arrangement i Incubas kantine (Skejby), 
hvor mange kunne følge med i frokostpaus-
en.

Folkets Møde

17. juni kl. 19-20.00 i Domen: Informations- 
møde om Folkets Møde i Domen på Pier 
2, Aarhus Ø. Her fortalte de strategiske 
partnere om tema, form og indhold. Folkets 
møde er en levende mødeplads for frivillige, 
hverdagsaktivister, foreninger, organisa-
tioner, forskere, virksomheder, politikere 
og et bredt og mangfoldigt udsnit af den 
danske befolkning. Ønsket er at styrke den 
demokratiske debat og skabe rum til dialog. 

Man kunne blive klogere på, hvad der moti-
verer frivillige, medborgere, hverdags- 
aktivister og hvilke knaster og barrierer, de 
frivillige fællesskaber oplever. 

Arrangementer i FO-byen under Folkets 
møde:
27. sept.: SPOR: Oplysning og informations-
deling 
Landsforeningen Spor har til formål: 1. At 
synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle 
overgreb i barndommen og ungdommen. 2. 
At indsamle og formidle viden om senfølger 
af seksuelle overgreb og pårørendeproble- 
matikker. 3. At skabe rammer for at medlem-
merne kan danne netværk. 4. At arbejde for 
at forbedre forholdene for voksne med sen-
følger og fremme medlemmernes interesser 
samfundspolitisk.
Spor er uafhængig af partipolitiske, øko- 
nomiske, behandlingsmæssige og religiøse 
interesser. 

27. sept.: Debat om relevante politiske 
emner med lokale politikere
Morgenpolitik med Sager der Samler gik ud 
på at træne de demokratiske muskler og styr- 
ke relationen mellem borgere og politikere 
i Aarhus. Borgerne lærte om hvad der sker 
på det politiske niveau i Aarhus. Politikerne 
blev bedre forberedt til byrådsmøder og det 
politiske arbejde.

27. sept.: Hjertecafé med snak om hjerter 
og hjertesygdomme
Man kunne få målt blodtryk, snakke med 
diætist, tale om at dyrke motion og tale med 
sundhedspersoner og hjerterådgivere. 

27. sept.: Det kærlige måltid - Oplysning og 
informationsdeling
Man kunne møde de unge frivillige, der laver 
mad til familier ramt af midlertidig krise på 
grund af sygdom, traume eller pludseligt 
dødfald.

27. sept.: Mød Venstres Ungdom
Hvad er liberalisme? Hvordan er det at være 
med i en ungdomspolitisk forening?

27. sept.: Besøg Ældre Sagen og hør om at 
være/blive frivillig
De bød på en ristet pølse fra Fællesskabsgril-
len og en fadøl/vand. De frivillige stod klar til 
at fortælle om glæden ved at være frivillig, 

især for den eller dem, der får hjælp, men 
også for den frivillige selv.

27. sept.: Filosof og forf. Preben Beck 
Astrup fra AU fortalte om hvordan et stærkt 
frivilligt engagement gør os alle rigere. 
Når visse samfund har et mere blomstrende 
foreningsliv end andre, er det ikke, fordi de 
er rigere - det er den anden vej rundt. Sam-
fund er først og fremmest rigere, fordi de 
har tradition for mange og stærke frivillige 
fællesskaber.  

27. sept.: Frivilligcenter Aarhus’ frivillige 
fortalte om at være frivillig
Formidlingsteamet er et team af engage- 
rede og dedikerede frivillige, som hjælper 
borgere, der ønsker at blive frivillige, med at 
finde det rigtige frivilligjob eller forenings- 
tilbud.   

27. sept.: CSR-workshop
Inspiration til hvordan man kan indgå 
strategiske samarbejder mellem frivillige 
foreninger og private virksomheder. Hvorfor 
giver denne type samarbejder mening i lyset 
af bl.a. FNs Verdensmål og virksomheders 
CSR-strategi? Hvad kan samarbejdet give - 
samt eksempler på samarbejder i praksis v/
Peter Holm, chef for samfundsansvar i AP 
Pension og Niels Bjørnø, leder af Kirkens 
Korshær i Aarhus. 

27. sept.: Happening om venskaber og 
fællesskaber
Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Alle har brug 
for mindst én ven. I den gratis venskabsord-
ning Hjerteven, skaber de møder mellem 
unge, som er i en psykisk eller følelsesmæs-
sig sårbar situation, og en stabil og tillidsfuld 
voksen, som ønsker at være noget særligt for 
en anden. 

27. sept.: Bliv klogere på psykiatri
Gallo Gartneriet og Gallo Huset gik sammen 
om at give information gennem hyggelig 
og uhøjtidelig quiz med små præmier. De 
fortalte om alle Gallos aktiviteter og hvilken 
betydning de har for at fremme mental 
sundhed, både hos den enkelte og generelt. 
Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed 
og viden om psykiatri. 

27. sept.: Mød folkenetværket
Folkenetværket - en forening med sund-

Fotograf Per Bille
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hedsfremme, motion og bevægelse som det 
centrale. 

27. sept.: Skab værdi med frivillige
VisitAarhus’ frivilligprogram rummer over 
2.000 frivillige ReThinkers, som er medvirk-
ende i et utal af forskellige events og projek-
ter i Aarhus og omegn. En snak om erfaringer 
med de frivillige Rethinkers fra aktører, hvor 
de frivillige Rethinkers tidligere har været 
involveret. Man kunne desuden møde frivil-
lige som delte deres oplevelser som frivillige 
fra bl.a. Tall Ship Races, Den Jyske Opera og 
fra Folkekirkens Nødhjælp. Workshoppen 
kastede lys over processen i forhold til at 
rekruttere frivillige, hvad er vigtigt at afsætte 
ressourcer til og hvilken værdi skaber det for 
både aktører og frivillige. 

27. sept.: Tours on wheels. 
Man kunne opleve Aarhus fra en kørestol 
arrangeret af Sager der Samler. 

27. sept.: Speed Dating med nogle af de 
forskellige sager i Sager der Samler
De drømmer om at gøre det lokale engage-
ment til en drivkraft i omstillingen til et mere 
menneskeligt, bæredygtigt og demokratisk 
samfund. De har 3 dogmer: Start i egen 
livssituation. Gør noget med (ikke for) andre. 
Begynd der, hvor du ikke skal spørge om lov 
eller bede om penge.

27. sept.: Sport og frivillighed i idrætsfore-
ninger
Debat med Idrætssamvirke om 1) unge og 
frivillighed i idrætsforeninger, 2) frivillige og 
idrætsfaciliteter, 3) er frivilligheden skredet. 
De har et solidt netværk/samarbejde med 
bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, 
politikere og andre sportslige organisationer. 
De kan tilbyde gratis sparring og rådgivning 
m.v. til idrætsforeninger. 

27. sept.: Find en sag eller start din egen – 
demokrati i handling
Man kunne få vendt sine tanker og ideer om 
eget engagement med Sager der Samler, der 
er en platform for selvorganiserede initiati-
ver fra borgere. De drømmer om at gøre det 
lokale engagement til en drivkraft i omstill-
ingen til et mere menneskeligt, bæredygtigt 
og demokratisk samfund. 

27. sept.: Speed Meeting
VisitAarhus skabte en enkel platform til 
formidling af frivilligopgaver. Aktører fik 7 
minutter til at fortælle begejstret og med 
stort engagement om deres projekt, de rele-
vante opgaver og deres organisation. Deres 
rolle var, at gøre projektet så attraktivt, at de 
fremmødte efterfølgende fik lyst til, at være 
en del af projektet, og melde sig som frivillig. 
Til dette Speed Meeting kunne man møde: 
Bevæg dig for Livet – Senior, Mini Maker 
Faire, Kulturkammerater, BogSpiloppen, 
FødevareBanken.

27. sept.: FrivilligBørs Aarhus
Et årligt tilbagevendende netværksarrange-
ment, hvor private virksomheder, offentlige 
institutioner og frivillige foreninger mødes 
for at netværke, sparre, indgå strategiske 
partnerskaber og udveksle ressourcer til 
gensidig gavn og skabe samarbejder på tværs 
af sektorer. Over 5 runder blev der udvek-
slet ressourcer og indgået samarbejder på 
kryds og tværs. Efterfølgende var der tapas 
og networking. Alle deltagere blev samlet 
i et såkaldt “børskatalog”. Torben Dreier, 
skoleleder i FO-Aarhus var Børs Boss. ”Det 
er helt essentielt og i FO-byens egen DNA, at 
man kan inspirere hinanden og samarbej- 
de på tværs”, mener Torben. ”Hvis ikke alle 
spiller sammen, så er der intet der lykkes” 
siger han. 

27. sept.: Tours on wheels - oplev Aarhus fra 
en kørestol

27. sept.: Pulje- og fondsmuligheder
Man kunne gå på opdagelse i flere forskellige 
puljer og fonde, søge penge på stedet eller 
indgå et fremtidig samarbejde. Arrangeret 
af Frivilligcenter, Frivilligrådet, MSO, MKB, 
MTM og MSB. 

27. sept.: Formidlingsteamet fra Frivillig-
center Aarhus fortalte om at være frivillig

27. sept.: Folkets Møde fejrer frivilligheden
Et festligt arrangement, som anerkendelse 
for den vigtige og fornemme indsats i 
forbindelse med Folkets Møde. En indsats, 
der er med til at løfte fællesskabet, skabe 
nye relationer og gøre Aarhus til en god by 
for alle. Arrangører: Folkets Møde, Aarhus 
Kommune, Ældre Sagen, Århus Ungdom-
mens Fællesråd, Idrætssamvirket, FO-Aarhus, 
Sager Der Samler, Frivilligcenter Aarhus og 
Frivilligcenter for Seniorer. 

28. sept.: Frivilligakademiet – styrk dit ung-
domsfællesskab med ÅUF & Kaospiloterne
Workshops formiddag: Fokus på fore- 
ningsudvikling: 1) Brug Verdensmålene i 
foreningsarbejdet v/ foreningen MUNDU. 2) 
Design Thinking v/Kaospiloterne (på dansk 
og engelsk). 3) Unges digitale dannelse 
v/Børn og Unge, Aarhus Kommune. 4) 
Motivation af frivillige i foreningen v/fore-
ningen IMCC Aarhus’ initiativ Sexekspressen. 
Motivationsoplæg for alle: Hvordan lykkes 
du med dit frivillige engagement? v/Årets 
Ildsjæl, Christine Winding-Lauritzen.
Workshops eftermiddag: Din forening og 
omverdenen: 1. Experience design v/Kaos-
piloterne (på dansk og engelsk). 2) Brug dit 
frivillige engagement på CV’et v/Erhverv Aar-
hus. 3) Rekruttering af nye frivillige blandt 
unge v/IngerFair. 4) Grafisk facilitering v/
Kaospiloterne (på dansk og engelsk). Kreativ 
opsamling og afrunding v/Kaospiloterne og 
ÅUF.

28. sept.: Fremtidsfuldmagter: Tips og råd 
om jura i seniorlivet
V/advokat Kirstine Kryger Dyekjær (H) fra 
Advokatkompagniet om f.eks. testamenter, 
ægteskab eller ugift samliv? 

28. sept.: Guidet meditation med Østjyl-
lands Meditationsforening (1)

28. sept.: Akido workshop
Workshop i Japansk kampkunst med Aikido 
Yuishinkai Aarhus - selvforsvar, styrke og 
sundhed. 

28. sept.: Livsbiblioteket.
Personlige og nærværende samtaler om 
hverdagsaktivisme og trivsel. Små og store 
hverdagshistorier. Når mennesker mødes 
og bliver lyttet til, kan det være med til at 
opbygge gensidig respekt og forståelse. 
Til dette arrangement blev der delt nogle 
forberedte livshistorier på ca. 10 min. Der 
var også plads til at dele noget fra sin egen 
livshistorie og mulighed for at dele indtryk 
fra den fortalte historie med dem, man sad 
ved bord med.

28. sept.: Røde Kors: Vil frivillige uddannes? 
Kan tilbud om kurser og uddannelser tiltræk-
ke og fastholde frivillige, eller er der risiko 
for at nogle skræmmes væk på grund af stor 
fokus på kompetenceudvikling? Hvis uddan-
nelse kan gøre en positiv forskel, hvilken 
form for uddannelse er så den rigtige? Med-
virkende: adjunkt på VIA Elsemarie Kappel 
Petersen, afdelingschef i Frivilligafdelingen 
i Ældre Sagen Lars Linderholm, centerchef 
Laura Auken fra CFSA samt rekrutteringskon-
sulent Pernille Hvitnov fra Røde Kors.  

28. sept.: Guidet meditation med Østjyl-
lands Meditationsforening (2)

28. sept.: En anderledes form for aktivisme
Extinction Rebellion udøver ikke-voldelig civil 
ulydighed som virkemiddel for at lægge pres 
på beslutningstagerne. Bevægelsen tager 
udgangspunkt i videnskab - både klimavi-
denskab, men også bl.a. i statskundskab og 
sociologi. 

28. sept.: Aarhus gør noget for klimaet - 
udveksling af gode ideer

28. sept.: Hvordan spiller vi hinanden gode?
Debat med rådmand Jette Skive, formand for 
Ældre Sagen i Aarhus Tove Jørvang, næstfor-
mand i Røde Kors Aarhus Lars Bundgaard, 
forstander Tinne Bogø på Borgvold plejehjem 
og aktivitetsleder på Madsbjerg Plejehjem 
Stine Sandager Pedersen. 

28. sept.: Klimaquiz med Extinction Rebel-
lion Aarhus
Om forskellige klima-relaterede emner - 
både små hverdagshandlinger, der bidrager 
til at nedsætte CO2-udledninger og det 
større billede, samt årsagerne til klimaforan-
dringerne, som f.eks. Amazonas-regnskoven, 
der brænder. 

28. sept.: Børn og angst
SIND inviterede til oplæg ved Mia Kristina 
Hansen, formand for foreningen Børn med 
Angst. I Danmark sidder der i gennemsnit to 
børn i hver folkeskoleklasse, som har angst. 

28. sept.: Høretab og ensomhed
Tab af hørelse medfører ofte tab af so-
cial kontakt. Hvad kan man selv gøre ved 
høretabet, og hvad kan man som pårørende 
gøre for at hjælpe en hørehæmmet ud af en 
ufrivillig ensomhed? V/formanden for Høre-
foreningen Aarhus, Sanne Lauridsen. 

28. sept.: Guidet meditation med Østjyl-
lands Meditationsforening (3)

28. sept.: Syriske filmdage: Særvisning af 
filmen ‘Another News Story’

Savværket
28. maj: Valgdebat på Savværket
Hvordan sikrer vi fortsat udvikling af det 
østjyske erhvervsliv? skal vi have en Kattegat-
bro? skal E45 udvides yderligere? hvordan 
får vi løst klimaudfordringerne og skal der 
flere statslige arbejdspladser til Østjylland? 
FO-Aarhus, Århus Stiftstidende og Erhverv 
Aarhus stod bag. De største partiers spids- 
kandidater stillede op til debatten: Nicolai 
Wammen, Soc.Dem. Britt Bager, Venstre. Kim 
Christiansen, DF. Nikolaj Villumsen, Enhe-
dslisten. Morten Østergaard, Rad.V. Mona 
Juul, Konservative. Valgdebat-ordstyrer: Jan 
Schouby, chefredaktør på Århus Stiftsti-
dende.

Tall Ship Race

1.- 4. august fik Aarhus besøg af nogle af 
verdens største og smukkeste sejlskibe, da 
The Tall Ships Races lagde til kaj ved Havne- 
pladsen og Dokk1.

1. aug.: H.C. Andersens herlige historie om 
Klods Hans (dukketeater)
Sted: Havnepladsen. V/Dansk-tjekkisk dukke-
teater Svanen.

3. aug.: Forestillingen “Fra drenge til mænd”  
I 1887 satte Fregatten Jylland ud på sit sidste 
togt til de vestindiske øer. Sammen med alle 
søulkene var Prins Carl, den senere norske 
kong Haakon IIV, som skulle vokse hår på 
brystet. Og hvordan var forholdene rent 
faktisk for sådan nogle unge skibsdrenge? 
Spillede på skibet Shtandart.

4. aug.: King Lear
Historien blev fortalt af to bagere, som skal 
bage Lears fødselsdagskage. Shakespeares 
blodige drama om den forfængelige King 
Lear, fortalt i en nonverbal, sprudlende, 
hjertekildende dukketeaterversion for hele 
familien. Sted: Havnepladsen v/Passepartout 
Theatre Production.

4. aug.: Lus i Skindpelsen
To venner mødes på en bænk. En tredje 
mand kommer til. Må han være med? Nej, 
det må han ikke! De to venner har nok i sig 
selv og han afvises. Den tredje mand giver 
ikke op og vender tilbage med diverse tilbud 
og i diverse forklædninger, men indser at 
han ikke kan blive en del af fællesskabet 
og beslutter sig for at sætte splid mellem 
vennerne. Sted: Havnepladsen v/Dansk 
Rakkerpak & Faster Cool. 

Fotograf Per Bille

Fotograf Per Bille

Foto: STI - Valery Vasilevsky
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Formidling af initiativer vedr. grønne/bære-
dygtige tiltag med fokus på Verdensmålene:
1., 2., 3., og 4. aug.: Hjælp til at bygge en båd 
ud af genbrugsmateriale og søsætte den i en 
REUSE workshop med aktiviteter inden for 
det maritime. Fokus på genbrug, læring og 
leg. Sted: Mellemarmen, Aarhus Havn.

1., 2., 3. og 4. aug.: Verdenskortet kom 
med deres Verden i 1:10 og faciliterede at 
børn kunne søsætte deres genbrugs-skibe 
i verdenshavene. Desuden var der skatte-
jagt med spørgsmål og planche med de 17 
Verdensmål. Sted: Mellemarmen, Aarhus 
Havn. 

1. og 2. aug.: fællesSKAB med os i Aarhus - 
Gro selv-workshop
Gro Selv er et projektfællesskab af unge, 
der gennem workshops eksperimenterer 
med upcycling, oplevelser og mad med et 
minimalt CO2-aftryk. Samskab Aarhus er et 
3-årigt projekt støttet af Spar Nord Fonden, 
der støtter borgerdrevne initiativer og pro-
jekter, som styrker fællesskaber og byrum. 
Sted: Mellemarmen, Aarhus Havn.

1. og 2. aug.: Danmark for Målene - embal-
lage som ressource
Fokus på tilstanden i verdenshavene og på 
affaldssortering. I børnehøjde v/Katrine Bille. 
Man kunne lære noget, sætte et “hverdags- 
mål”, tegne og meget mere. Sted: Isflagerne 
ved Dokk1.

3. og 4. aug.: FællesSKAB med os i Aarhus 
- Smag
Spiselig natur kan findes i havet og langs 
kysten ved Aarhus. Krabber, tang og strand- 
urter er nogle af de vilde råvarer, man let 
selv kan finde langs strandene og i havet. 
Sted: Mellemarmen, Aarhus Havn. 

Aarhus Festuge: Brigding
31. aug.: Expat
Expats og deres familier blev budt velkom-
men til byen med en hyggelig reception. 
Borgmester Jacob Bundsgaard bød velkom-
men, og der var også taler fra John Westen-
see (vicedirektør på Aarhus Universitet) og 
Ken Cordes (managing director på Emerson 
Climate Technologies). I FO-byen.

5. og 7. sept.: SAND, Landsorganisation for 
Hjemløse
5. sept.: Der mangler alternative plejehjem 
til udsatte borgere i Aarhus, hvor personalet 
er gearet til at de udsatte kan få hjælp til at 
indtage deres stoffer eller hvor de kan drikke 
et par flasker sprut om dagen. Panel: Michael 
Alber (leder af Kofods skole og næstformand 
i Udsatterådet), Anders Sørensen (Leder af 
Reden i Aarhus), Jakob May (Forstander på 
forsorgshjemmet Østervang), Kristian Wurtz 
(Rådmand for sociale forhold) og Christina 
Strauss (Landsformand i SAND). 
5. sept.: Psykisk syge i det offentlige rum. 
Der er i de senere år skåret meget ned på 
psykiatriske sengepladser i psykiatrien. Pan-
el: Michael Alber (leder af Kofods skole og 
næstformand i Udsatterådet), Niels Bjørnø 
(Leder af Kirkens Korshær i Aarhus), Christina 
Strauss (Landsformand i SAND). 
7. sept.: Unge hjemløse i Aarhus. Der er stor 
mangel på billige boliger i Aarhus. Aarhus 
har Danmarksrekord i unge hjemløse. Panel: 
Michael Alber (leder af Kofods skole og 
næstformand i Udsatterådet), Kristian Wurtz 
(Rådmand for sociale forhold) og Anders 
Mathiassen (Formand i SAND Østjylland). 
7. sept.: Forskellige organisationer arbejder 
sammen om at skabe bedre vilkår for hjem-
løse og udsatte i Aarhus: Kirkens Korshær, 
Blå kors, Fundamentet, Røde Kors, SAND, 
Værestedet, Kofods skole, SIND, Naapiffik, 
Det grønlandske hus, Gade cafeen mfl. Panel: 
Michael Alber (leder af Kofods skole og 
næstformand i Udsatterådet), Anna Thorning 
(medarbejder på Fundamentet), og Anders 
Mathiassen (Formand i SAND Østjylland). 
7. sept.: Strik en lap som bidrag til tæpper til 
hjemløse. Arrangementet er en del af ”Den 
gode Stemning”.

31. aug., 4. og 5. sep.: Gallerivandringer
Guidet rundtur til nogle af byens spændende 
gallerier, hvor man kunne komme tættere på 
kunsten med gode historier og indgående 
baggrundsviden bl.a. hos Galleri Image, 
Charlotte Fogh Gallery, Galerie MøllerWitt, 
Galleri Profilen, Galerie Parnasse, Galleri 
V58, Galleri Grisk, OnSite Gallery, Galleri 
Lene Bilgrav, Arte Nova Aarhus, Under 64, 
Photographic Plate Project. 

6.-7. sept.: Kosmos-optog 
I dette livlige, farverige og fortryllende optog 
præsenterede Teater KOSMOS en tre meter 

høj dukke, maskefigurer, komiske figurer, 
livemusik, mm. Good Life-optoget skabte liv 
i gaden og spredte glæde i interaktivt spil 
med de mange mennesker i alle aldre og fra 
forskellige kulturer, som var at finde i Aarhus’ 
gader under Festugen. I samarbejde med 
Kvindemuseet.

30. aug. – 8. sept.: Signa: Det åbne Hjerte
“Den, der drages mod det gode, vil finde sig 
til rette her.” En teateroplevelse, man aldrig 
glemmer. Den internationalt anerkendte 
teatergruppe Signa iscenesatte en helt ny 
12 timer lang interaktiv performance med 
50 danske og internationale skuespillere. 
Det tidligere Amtssygehus blev omdannet til 
kursusområde for 60 personer ad gangen, 
der blev sluset ind i Signas altomsluttende 
og til tider klaustrofobiske univers. Her blev 
de inviteret til at interagere direkte med 
de medvirkende, mens magtbalancen og 
grænselandet mellem selvgodhed og godhed 
blev udforsket. I løbet af en nat spiste, sov og 
interagerede kursisterne med de lidende, en 
gruppe hjemløse, som den fiktive fore- 
ning Det Åbne Hjerte havde indkvarteret i 
lokalerne. Efter det 12 timer lange kursus/for-
estilling, komplet med nyudviklede metoder 
inden for identitetsdeling og selvudviklende 
workshops, vendte ”kursisten” tilbage til 
samfundet som et nyt og forbedret individ. 8 
forestillinger støttet af Statens Kunst- 
fond, Beckett-fonden, Vilhelm Kiers Fond, 
Nykredits Fond.

Bedsteforældrenes Klimaaktion
11. sept.: De grå Klimaambassadører – work-
shop i Stiften Loungen

Et forløb for bedsteforældre og 50+’ere, som 
vil være med til at udbrede det gode klima-
budskab: At vores indsats for en bæredygtig 
verden nytter noget. Som Grå Klimaambas-
sadør blev man klædt på til at
• tage de svære samtaler om de personlige 
klimavalg
• bruge redskaber til vurdering af CO2-aftryk
• afholde og deltage i mindre arrangementer 
om klima og miljø lokalt
I samarbejde med VedvarendeEnergi og 
støttet af NRGi. 

Fodbold for flygtninge
1. sept. tørnede AGF sammen med Esbjerg 
FB i Ceres Park, og til denne kamp inviterede 
AGF, FO-Aarhus samt Aarhus kommune i 
fællesskab regionens flygtninge til at opleve 
stemningen og fællesskabet ved en fodbold-
kamp på højeste niveau i Danmark. Det blev 
på alle måder en ubetinget succes. Invita-
tionen gjaldt nye samt ”gamle” flygtninge, 
unge som gamle. Der var 500 billetter til 
rådighed. Deltagelsen var gratis for alle. Mad 
og drikke blev serveret af Bispehaven food-
truck. Desuden spillede Musik- og Medie- 
værkstedet.

Gør drømme og mål til 
virkelighed 
Fire foredrag i okt. v/Morten Toft. Livet 
sætter spor og nogle gange dybe sår, der 
kan være svære at håndtere og heale. Vi kan 
meget mere end vi selv tror, vi kan. En ord-
blind kan blive en succesfuld forfatter eller 
forretningsmand og en person uden ben kan 
løbe en maraton og Ironman. Det kræver 
bl.a. det rette mindset og gå-på-mod. Nogle 
gange har vi bare brug for at blive mindet 
om vores eget potentiale. Målgruppe: Som 
udgangspunkt alle, der interesserer sig for 
personlig udvikling. Hvad stopper/brem-
ser dine drømme og mål? Har du negative 
etiketter i panden? Præsentation af filosofi 
og model: Det du fokuserer på vokser.

Verdensmål og bæredygtig 
udvikling
14. nov. arrangeret af Business Park Skejby 
og FO-Aarhus på Hotel GUESTapart/aarhus 
Om at bruge FNs 17 verdensmål som ramme 
for virksomheders eller organisationers 
bæredygtige vækst og udvikling. At få 
verdensmålene ind i forretningen og ned på 
både den bæredygtige og økonomiske bund- 

linje er en forandrings- og læringsproces, 
der kan virke svær og uoverskuelig. Men 
det behøver det ikke være. Det vigtigste er 
at komme i gang – og verdensmålene kan 
netop fungere som trædesten for at udvikle 
og optimere forretningen. Bl.a. medvirkede 
Morten Homann, direktør hos Boligkontoret 
Århus, Anders Drejer, professor, Aalborg 
Universitet, Stine Kirstein Junge, chef for SDG 
Accelerator, Lisa Ekstrand, Senior Director, 
Head of Sustainability, Vestas Wind Systems.

Klub Østjylland – Århus 
Stiftstidende
17. sept.: Skal Aarhus have et nyt fodbold-
stadion?
Århus Stiftstidende og FO-Aarhus inviterede 
til debataften i Aarhussalen om fremtiden 
for hele området omkring stadion og væd-
deløbsbanen. Er det visionært eller en skam-
plet? Hvem har egentlig ret, og kan det lade 
sig gøre at lave et kompromis, der tilfreds- 
stiller alle? Fortalerne for projektet byud-
vikler Rune Kilden, Jørgen Noes fra Århus 
Håndbold og Lars Fournais fra AGF mødtes 
med repræsentanter fra de to grupper, der 
kæmper imod etableringen. Desuden deltog 
Jacob Bundsgaard, Bünyamin Simsek og 
Rabih Azad-Ahmad fra Byrådet. Ordstyrere: 
tidl. TV2 journalist Nick Horup og Århus 
Stiftstidendes chefredaktør Jan Schouby. Der 
var mulighed for at følge debatten online via 
Liveblog.

31. okt.: Forfatterforedrag med Mogens 
Lykketoft i Stiften Loungen
Mogens Lykketoft fortalte om et langt liv i 
dansk og international politik med udgangs- 
punkt i sin helt nye erindringsbog: ”Holdning 
og handling”. Foredraget blev afviklet som en 
samtale mellem Mogens Lykketoft og mod-
erator Jan Schouby (Chefredaktør på Århus 
Stiftstidende). Mogens Lykketoft er blevet 
kaldt Danmarks mest magtfulde mand, Den 
Røde Eminence og højrefløjs-socialdemokrat. 
”Holdning og handling” er et enestående blik 
ind i maskinrummet fra en mand, der til ful-
de mestrer det politiske håndværk. Teknisk 
arr.: Jysk Fynske Mediers Fordelsklubber.

Opgang 2: Poetisk Salon: Som 
aldrig før

6. og 13. nov.: Poesiaften med digte af Søren 
Marcussen fremført på dansk og arabisk 
af Imad Kaawash formand mm. for Arabisk 
Dansk Kulturhus. Samtidig udkom digtsamlin-
gen af samme navn, hvor overskuddet går til 
to søstre, der bor i flygtningelejren Chatila i 
Beirut og som nu studerer. Afholdt i FO-byen 
og på Gellerupscenen i et samarbejde med 
OPGANG2 TURNÉTEATER og ADKH. Musik v/
Bilal Chabaan og Mads Horsbøl. Et arrange-
ment om at bringe kunst i spil og til debat.

Aarhus-debatter på Dokk1
5. nov. på Dokk1: Trafikken i Aarhus
En ny række debatter, der tager udgang-
spunkt i lokale dilemmaer, trends, mulighed-
er og udfordringer. Et samarbejde mellem 

Verdensmål & 
bæredygtig udvikling
Brug FN’s 17 verdensmål som ramme for din virksomhed eller 
organisations bæredygtige vækst og udvikling.

Bæredygtig udvikling og positiv samfundseffekt er på dagsordenen over hele verden.

At få verdensmålene ind i forretningen og ned på både den bæredygtige og økonomiske 
bundlinje er en forandrings- og læringsproces, der kan virke svær og uoverskuelig.  
Men det behøver det ikke være. Det vigtigste er at komme i gang – og verdensmålene 
kan netop fungere som trædesten for at udvikle og optimere forretningen.

Konferencen Verdensmål & bæredygtig udvikling præsenterer dig for erfaringer fra en 
række eksperter og virksomheder, som giver inspiration til, hvordan du kan lykkes med 
at få verdensmålene integreret i din virksomhed eller organisation.

PROGRAM

10.00 Registrering, let forplejning og netværk

10.30 Velkommen til Verdensmål & bæredygtig udvikling 
 v/ Arne Vesterdal, bestyrelsesformand i Business Park Skejby,  
 samt dagens moderator Morten Homann, direktør hos Boligkontoret Århus

10.45 Niveau 4 af meningsskabende og autentisk lederskab: Værdiskabende, bæredygtig og 
 innovativ strategisk tænkning 
 v/ Anders Drejer, professor, Aalborg Universitet

11.30 FN’s 17 verdensmål – hvordan kommer de ind i forretningsudviklingen?
 v/ Stine Kirstein Junge, privatsektor ansvarlig i FN’s Udviklingsprogram og 
 chef for SDG Accelerator

12.15 Frokost og netværk

13.15 Creating a sustainable future with wind 
 v/ Lisa Ekstrand, Senior Director, Head of Sustainability, Vestas Wind Systems

13.45 VIA’s strategiske arbejde med FN’s 17 verdensmål
 v/ Karen Frederiksen, dekan for sundhedsuddannelserne, VIA University College

14.15 Hvordan vi med teknologi skaber større kærlighed til verden
 v/ Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM

14.45 Cirkulær økonomi, innovation, partnerskaber og digital vækst
 v/ Lars Schrøder, administrerende direktør, Aarhus Vand

15.15 Afrunding og debat

15.45 Snacks, drinks og netværk

16.15 Mulighed for en times gratis spinning i hotellets fitnesscenter

SPØRGSMÅL:

info@businessparkskejby.dk 
eller tlf. 8612 7200

LOKATION:

Hotel GUESTapart/aarhus
Tueager 5
8200 Aarhus N

PRIS:

450 kr. + moms

Tilmelding: www.businessparkskejby.dk/tilmelding

KONFERENCE

14. NOV. 2019

Gratis for medlemmer i 
Business Park Skejby

Tak til FO-Aarhus for 
medfinansiering af konferencen
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Lokalavisen Aarhus, Aarhus Bibliotekerne og 
FO-Aarhus. Den første debat handlede om 
de trafikale udfordringer i Aarhus. Nogle af 
de emner, som Lokalavisen havde fået ind 
via deres læsere blev præsenteret for bl.a. 
rådmand Bünyamin Simsek og Claus Bech fra 
Aarhus Cityforening.

3. dec. på Gellerup Bibl.: Friluftsliv i True 
Skov
Har du opdaget skoven, der skyder op 
omkring True? Der er planlagt sankespor, 
rideruter, mountainbiketracks og løberu- 
ter i den. I 2018 udviklede en stor gruppe 
borgere, Aarhus Kommune og Naturstyrelsen 
en udviklingsplan for friluftslivet i området. 
De første træer blev plantet for 25 år siden, 
og skoven har for længst rejst sig i landska-
bet og indbyder til brug. True Skov indbyder 
til engagement og løbende udvikling. Den er 
i voksealderen og meget mere formbar end 
gammel skov. Arrangører: Århus Onsdag/
Lokalavisen Aarhus, Vores Brabrand, Dokk1 
og FO-Byen.

Svalegangen – 
Fiktionsforstyrrelser
4. og 6. dec.: Et nyt debatformat, der kun 
kunne foregå på et teater og man forstyrrede 
rammerne for den klassiske debat. Her var 

ingen korrekte holdninger, ingen prædik-
en. Til gengæld vendte man holdninger på 
hovedet direkte fra scenen ved hjælp af 
skuespillere og fiktive scenarier. Aftenens 
FiktionsForstyrrelser tog afsæt i forestillingen 
THE NETHER – DIN UNDERVERDEN og gik i 
kødet på den teknologiske udvikling og dens 
mange dilemmaer. Skuespiller Holger Øster-
gaard og instruktør Morten Lundgaard havde 
iscenesat aftenens debat og satte spot på 
fremtidens teknologi og etiske udfordringer. 
Støttet af Statens Kunstfond.

Jul for hjemløse
En gruppe frivillige med Rikke Dam Brøndum 
Sejthen i spidsen afholdt et julevelgørenheds- 
arrangement for ca. 100 hjemløse 15. dec. 
i FO-byen. FO-Aarhus dækkede husleje og 
rengøring til festen og gruppen fik fra anden 
side sponsoreret mad, juletræ, gaver mm. 
Der blev desuden lavet tøjindsamling til de 
hjemløse, frisører tilbød gratis klipning og 
meget andet. Man kunne følge begivenheden 
på facebooksiden: hjemløs i Aarhus.

Studiernes Tribunefest
28. okt. fejrede man byens studerende ved 
kampen mellem FC København og Aarhus 
AGF. Hovedstaden mod Aarhus og dermed 
Danmarks to største studiebyer, der tørnede 

sammen. Med omkring 50.000 studerende 
er Aarhus den by i Danmark med den højeste 
procentdel af studerende pr. indbygger og 
mange af dem er en del af AGF-familien. I 
Fanzonen kunne de varme op til kampen 
med livemusik, comedy, boder og peptalk fra 
cheftræner David Nielsen. I samarbejde med 
AGF og Studenterhus Aarhus.

Classic Race Aarhus
Byens udsatte og hjemløse borgere blev 
inviteret gratis med til Classic Race. Være- 
stedet Hus Forbi stod for koordinering af 
billetterne og det var en succes, da mange 
af de hjemløse går meget op i biler og race. 
Desuden gik overskudsmaden i et samarbej- 
de mellem FO-Aarhus og restaurant Carlton 
til byens hjemløse. Tidl. er der blevet smidt 
kæmpemæssige mængder mad ud - både 
moralsk og miljømæssigt ærgerligt. Hele 
ugen op til Bededagsferien fik Værestedet 
og andre opholdssteder for udsatte glæde 
af overskudsmaden fra de frivillige, der 
byggede banen op. På løbsdagene blev over-
skudsmaden fra VIP- og sponsortelte bragt til 
Værestedet.

Dato Samarbejdspartnere /Sted Foredragsholder Emne Antal delt.

6. februar Fora / Studenterhus Aarhus Morten Østergaard og Jakob Rixen Say it/Play it - Politisk debat 65

27. februar Studenterhuset /
Studerende og Sorg og AU Talks

Charlotte Jokumsen og Børn, 
Unge & Sorg

At tale om sorg 15

4. marts Hjemløs i Aarhus / Stiften Loun-
gen

Jacob (hjemløs) Tilbage til livet 80

21. april Ole Jessen / Stiften Loungen Lisa Kakar Afghanistan 15

23. + 24. april Center for Væredygtighed / Stiften 
Loungen

Cecilia Aguilar m.fl. FNs verdensmål og væredyg-
tighedsspillet

10

12. maj Kvindehuset Christel Schaldemose, Eva Bor-
chorst Mejnertz

EU, kemi i tøj og fødevarer 15

16. maj Ældre Sagen / Stiften Loungen Camilla Fabricius, Henrik Vinther, 
Mona Juul m.fl.

Folketingsvalg 30

20. maj Kræftens Bekæmpelse / VA8-105 Jesper Fisker + panel + politiker 
fra hvert parti

Valgdebat om sundhed, røgfri 
fremtid m.m.

100

4. juni Hjemløs i Aarhus/ Stiften Loungen Jacob (hjemløs) Tilbage til livet 75

9. september Hjemløs i Aarhus/ Stiften Loungen Jacob (hjemløs) Tilbage til livet 50

17. septem-
ber

LGBT+Huset
Stiften Loungen

Personer fra LGBT Velkommen til Aarhus 45

4. oktober Øst for Paradis Instruktørerne Adolf Al Asal og 
Humaid Al Suwaidi

Arab filmfestival 25

23. oktober Center for Podcasting / Lynfa- 
brikken

Carsten Holm, radiovært Det aarhusianske lydmiljø og 
produktion

32

24. oktober Møllevangskirken Flemming Knudsen og Claus 
Jørgensen

Højskolesangbogen 32

6. november Klostergadecentret Flemming Knudsen og Claus 
Jørgensen

Højskolesangbogen 9

18. novem-
ber

Center for Podcasting / Lynfa- 
brikken

Karen Staarup Hvordan får man sin podcast ud i 
det store medielandskab?

32

16. december Center for Podcasting / Lynfa- 
brikken

Rikke Hedman Radio 4 + debat om Talent Lab- 
konceptet

17

I alt 647

DEBATPULJEN - at gøre væsentlige emner til samtalestof
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Projekt/samarb.partner Arr.-type Indhold Antal delt.

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

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

972

Stiften Loungen
Århus Stiftstidende

Foredrag, borgermøder, debat og 
liveblog

Fodbold, fodboldstadion, politik 1.410

Folkets Møde Foredrag, workshops, quiz, 
Fribørs, speedmeeting m.m.

Frivillighed, rekruttering, fællesskab, handicap, idræt, 
engagement mm.

747

Aarhus City Halvmarathon
Aarhus Motion

Halvmarathon, netværksmøde Sundhed, motion 11.639

Fighterprisen
Aarhus Kommune m.fl.

Prisuddeling Frivillighed, fællesskab, sundhed 800

Verdensbilleder
Aarhus Cityforening

Telt med udstilling og debat Væredygtighed, klima, miljø 5.000

Højskolesang-maraton
Højskoleforeningen

Sang og debat Den danske sangskat 2.500

Aarhus Festuge Expat, oplæg, udstillinger, optog, 
teater

Plejehjem, hjemløse, psyksisk syge 6.227

Vinterstemmer
Det gamle Gasværk

Festival Litteratur, musik 500

Kong Arthur Teater Kong Arthur legenden 58.000

Aarhus Teater Podcast Svend Åge Madsen, litteratur 100

Aarhus Byråds jubilæum Kåring af bedste beslutning Historie, byrådspolitik, byplanlægning 4.686

Lokalhistorie
Lokalhistorisk arkiv

Små film Lokalhistorie 38.000

Valgmøde
Klostergadecentret

Valgmøde Folketingsvalg, politik 225

Sårbare Samtaler
Center for social Nytænkning 
m.fl.

Temaweekend Sårbarhed 276

Next Library
Aarh. Kommunes Bibl.

Infomøde Folkeoplysning, debat 29

Bistad Event Honning, bier, miljø 50

Barselshuset
Bedre Barsel

Valgmøder Vuggestueliv, barsel, orlov m.v. 67

Valgmøde
Savværket

Valgmøde Folketingsvalg, politik 200

Tall Ship Race Events, teater, værksteder Sømandsskab, eventyr, genbrug, fællesskab 525.000

Bedsteforældres klimaaktion Workshop Klima 35

Fodbold for flygtninge
AGF

Fodboldkamp, boder, events Fodbold, fællesskab, integration 500

Gør drømme til virkelighed v/
Morten Toft

Foredrag og debat Selvudvikling 85

Verdensmål
Business Park Skejby

Konference FNs verdensmål 50

Jallah
Opgang 2

Poetisk salon Integration, flygtninge 200

Aarhus-debatter
Lokalavisen, Dokk1

Oplæg og debat Trafik, True Skov 200

Fiktionsforstyrrelser
Svalegangen

Aftertalks Teknologisk udvikling og dilemmaer 227

Jul for hjemløse Julefrokost Hjemløshed, frivillighed 200

Studiernes Tribunefest
AGF, Studenterhuset

Fodboldkamp Fodbold, sundhed, fællesskab 2.500

Classic Race Mad til hjemløse Hjemløshed, madspild, klima 500

I alt 660.925

Hertil kommer et antal på over 8,6 millioner personer, der har haft mulighed for at læse eller se PR om arrangementerne på hjemmesider, 
facebooksider, avisartikler, TV-indslag, youtube-videoer, flyers, plakater, annoncer, nyhedsbreve mv.



Den 11. marts 2020 vil gå over i historie fortællingen om Danmark. Det var den dag 
statsministeren lukkede Danmark ned. Og næppe havde Mette Frederiksen sagt det 
sidste ord på pressekonferencen, før danskerne viste de bedste og de
værste sider af sig selv. Nogle stormede ud for at hamstre mad og toiletpapir, mens 
andre skrev sig på lister som frivillige hjælpere på hospitaler og plejehjem. Heldigvis 
var den første gruppe et lille mindretal. Faktisk viste danskerne en stor grad af sam-
fundssind i de kommende uger, uger der blev til måneder.

Vi blev alle nødt til at sige farvel til vores normale sociale relationer. Nogle blev en-
somme andre deprimerede - og mange blev klogere. Klogere på hvad der egentlige 
betød noget i deres liv. Lykken var ikke længere den nye flotte, dyre bil eller det fancy 
modetøj. Lykken ville være igen at kunne se og være sammen med sin familie, sine 
venner, kolleger, ja andre mennesker, også dem man var rygende uenige med.
Og vi forældre blev lidt klogere på vores egne fordomme. Når vi konstant brokkede os 
over, at de store børn brugte al for lang tid på de digitale platforme - ja så viste Corona 
krisen os, at de unge i den grad savnede det fysiske samvær med deres kammerater. 
Alle ville de tilbage til skolen - til fællesskabet.

Til det fællesskab som ingen kan undvære. Det fælleskab som er en af grundpillerne i 
FO-Aarhus’ arbejde og visioner. At udbrede debatskabende samfundsoplysning er et af 
FO-Aarhus’ formål. Corona krisen har gjort det arbejde vigtigere end nogensinde. For 
den aktuelle krise minder os i den grad om aldrig at tage demokratiet for givet. Vi skal 
kæmpe for demokratiet og være kritiske over for magthaverne. Kæmpe mod at kriser 
bliver brugt til at undertrykke demokratiet - i Danmark skal vi ikke regeres per dekret, 
som det skete i Orbans Ungarn.

Men for at kæmpe for demokratiet kræver det, at vi har sammenhængskraft og en 
konstant stor borgerinddragelse om alle aspekter af demokratiet - ikke mindst det 
lokale demokrati. Så deltag, vær med, vær enig, vær uenig, mød frem - giv din mening 
til kende, ikke med skældsord på Facebook, men i den fysiske demokratiske samtale. 
Den mulighed giver FO-Aarhus dig masser af muligheder for. Grib den.

Nick Horup
journalist, kommunikationskonsulent   

En god debat...


