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

AKTIVITETER I MAGTFRIT OMRÅDE GRØNNE GUIDER I ÅRHUS

Aktiviteter i magtfrit område
Den nye kulturrådmand Marc Perera Christensen har ved 
en tidl. lejlighed udtalt: ”Demokratisk medborgerskab kan 
fremmes via tætte relationer mellem kommunen og aften-
skolerne og vores nydanskere. Jeg ser store potentialer i 
at koble aftenskolerne på arbejdet med at videreformidle 
dansk kultur til vores nye borgere.” 

FO-Aarhus kunne ikke være mere enig. Oplysningsforbunde-
nes fremtid ligger netop i at de i højere grad bør være 
aktivitetsorganisationer end aftenskoler. At de både selv skal 
blive aktive samfundsaktører og gøre deres deltagere i stand 
til hver især at leve op til et demokratisk og aktivt medbor-
gerskab.

Læring i medborgerskab har til formål at afprøve de ret-
tigheder og pligter, der er indeholdt i det at være medborger. 
Det vil sige: 
•	 menneskerettighederne
•	 den	deltagende	demokratiopfattelse
•	 ansvaret	over	for	de	nationale	og	folkelige	fællesskaber
•	 en	global	ansvarlighed	og	loyalitet
•	 imødegåelse	af	social	udstødning

Demokratisk og aktivt medborgerskab skal lære deltagerne 
at bearbejde problemstillinger ud fra både en national, 
international og global problemstilling. Det skal give del-
tagerne mulighed for at afprøve de rettigheder og pligter, 
som medborgerskabet indeholder og skabe forståelse for 
at kulturmødet og integration af fl ygtninge og indvandrere 
skal baseres på menneskerettighederne og den deltagende 
demokratiforståelse.
Læring i aktivt medborgerskab kan foregå alle steder i sam-
fundet, men vil bedst kunne gennemføres i et magtfrit rum, 
som f.eks. netop i folkeoplysningen og det frie foreningsliv.

Dette hæfte handler om, hvordan FO-Aarhus helt konkret i 
2009 har skabt og gennemført aktiviteter, der fremmer det 
aktive medborgerskab i lokalområdet.

På bagsiden kan man desuden læse fl ere udtalelser fra 
rådmand Marc Perera Christensen.

GRØNNE GUIDER I ÅRHUS

De grønne guider i Århus
FO-Aarhus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af 
de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af 
grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget 
sig 80 % af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og 
FO-Aarhus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de 
sidste 20 %.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at 
tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbej-
der for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt 
betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe 

livsbetingelserne for kommende generationer.
Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men 
udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider 
De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtnin-
gen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle 
grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret 
folkeoplysning.
I Århus arbejder fl ere af de grønne guider tæt sammen 
med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med 
konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2009 med 
følgende opgaver:

Snegleforening
Dansk Snegleforening, som blev stiftet i 2005 på initiativ af 
de grønne guider, har nu med hjælp fra frivillig arbejdskraft 
fået en hjemmeside www.dansksnegleforening.dk. Fra 
2010 forventes foreningen at køre videre som selvstændig 
forening. 

Projektstyring og foreningsaktiviteter
Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov fungerer som styre-
gruppe for Grøn Guide Århus Nord, og de 8 fællesråd i Århus 
Nord har mulighed for at deltage i foreningens møder. 
Grøn Guide Århus Syd er på samme måde en forening med 
en styregruppe, som samarbejder med Grøn Guide om 

ideer og projekter. Fem fællesråd i Århus Syd er medlem af 
foreningen. De to Grøn Guide styregrupper samarbejdede i 
januar om at indsende et fælles høringssvar til Kommunens 
Klimaplan fra Grøn Guide.

24. marts fortalte Grøn Guide Birte Buhl om dræbersneglen, 
hvordan man bekæmper den og samtidig bevarer glæden 
ved sin have. Der var mulighed for at udveksle erfaringer om 
snegle og for at få bestemt sneglene fra haven. Det samme 

emne blev brugt som åbent biblioteksarrangement på 
Solbjerg Bibliotek og Beder-Malling Bibliotek. 

26. marts. Sussie Pagh og museumsinspektør Frank Jensen 
fortalte om efterårets store undersøgelse af dræbersnegle, 
støttet af Skov- og Naturstyrelsen og Det Danske Havesel-
skab. Der var nye råd at hente i forhold til bekæmpelse af 
sneglene i deres vinterskjul og på deres æglægningssteder. 
Desuden var der nyt om dræbersneglenes naturlige fjender. 
Læs rapporten på:

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/rapporter/
rapporter/Sneglerapport-19-dec-08.pdf
Arrangør: Dansk Snegleforening, Jydsk forening for Natur-
videnskab, Naturhistorisk Forening for Jylland. 

Hold Rent, forårsrengøring i Århus Syd
18. april. I fem lokalområder i Århus Syd mødes venner, 
naboer, unge og gamle til et par timers hyggeligt samvær, 
og fjerner ved fælles hjælp det affald, som gennem vinteren 
er havnet i vejkanter og langs stier. Til de fl ittige affaldsind-

samlere er der ud over hyggeligt samvær, frisk luft og motion 
også forplejning og til børnene overraskelser. Børn og 
voksne fra de fem lokalsamfund i Solbjerg, Mårslet, Beder, 
Malling og Tranbjerg deltog.

Forårsklar i haven
Åbent Biblioteksarrangement på Højbjerg og Beder-Malling 
Bibliotek, 23. april og 26. maj. Næsten 1/3 af affaldet fra 
køkkenet kan omsættes til kompost i et hjørne af haven. 
Kompos ten giver liv til havejorden og bedre plads i skralde-

spanden. Grøn Guide Birte Buhl fortalte om forskellige 
former for kompostering og brug af kompost og om miljø-
venlig havedyrkning. 

27. april. Mange haveejere har benyttet sig af kommunes 
tilbud om køb af billige kompostbeholdere. Desværre er 
der en del som har problemer med lugt, fl uer og langsom 
omsætning i beholderen. Grøn guide Erik Stryhn Rasmussen 

fortalte, hvordan man ved at følge få enkle grundregler kan 
undgå disse problemer.

Rundvisning på Viby rensningsanlæg
30. april. Rundvisning på rensningsanlægget, hvor spilde-
vandet bliver renset, inden det ledes ud i Århus Å og 
Århusbugten. På Viby rensningsanlæg renser man hvert 

døgn omkring 20 millioner liter spildevand med mekaniske, 
biologiske og kemiske metoder. 

12. maj. På kraftvarmevarmeværket blev det forklaret, hvor-
dan man forvandler kul, olie og halm til el og fjernvarme og 
hvad det betyder for miljøet. 

Kampen mod dræbersneglen. Risskov Bibliotek

Dræbersneglen - æglægningssteder, efterårsskjul og aktuelle fjender

Hjemmekompostering for begyndere. Risskov Bibliotek

Rundvisning på Kraftvarmeværket i Studstrup
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Tag en bid af Riis Skov
14. maj. Naturen er fuld af spændende planter, som kan bruges 
i madlavningen. Denne aften gik vi på jagt efter spiselige vilde 
planter og gamle lægeurter. De grønne guider Sussie Pagh 
og Birte Buhl fortalte om planterne i skoven. Efter indsamling 

af urterne samledes vi ved bålpladsen på ”tumlepladsen”. Her 
smagte vi på et par velsmagende retter af skovens urter og 
bagte pandekager over bål. Der blev udleveret et lille hæfte 
med opskrifter til deltagerne.

100 steder at huske, før de forsvinder
Fra 15. maj - 4. juli. Imponerende fotoudstilling af enestående 
og spektakulære steder i verden, der er i fare for at forsvinde 
på grund af klimaforandringer. Billederne er taget af nogle 
af verdens bedste fotografer og tekstet med udsagn fra FN’s 
Klimapanels Nobelprisbelønnede rapport. www.100places.
com og http://www.dialog09.dk

Birte Buhl rundviste 4., 11., 18. og 25. juni samt og 2. juli kl. 
15 og kl. 17 ved fotoudstillingen ”100 places” på Store Torv. 
Desuden afholdtes en firmabestilt rundvisning 19. maj. Hun 
fortalte om udstillingen, stederne som var vist på fotoene, 
om klimaforandringer generelt og gav et par gode råd med 
på vejen. I samarbejde med Visit Århus.

Klimaudstilling
5.-7. juni samt 12.-14. juni kl. 10-16. Grønne guider og Sorop-
timister giver gode råd om CO2 besparelse, klimavenlig 

mad og -transport. Grøn guide-udstilling ved ”100 steder at 
huske” i samarbejde med Soroptimister og Mitsubishi.

Prøv at køre en elbil
13. juni kl. 10-16 kom Mitsubishi http://www.mitsubishi.dk/ 
med tre elbiler, som man kunne booke sig ind på og få en 
prøvetur. Videoklip fra Rådmand Peter Thyssens tur i en af 

el-bilerne kan ses på Youtube: http://www.youtube.com/wat
ch?v=MXbog1aTGpU&translated=1

Klimaundervisning for børn
Uge 24. De grønne guider samarbejdede med Moesgaard 
Museum og Ærø Energitjeneste om at skabe en handlings-
orienteret undervisning om klimaforandringer og energi i 
forbindelse med udstillingen ”100 steder at huske, før de for-
svinder”. Undervisningens formål var at give eleverne viden 
om klimaforandringer gennem tiden, at sætte fokus på deres 
eget energiforbrug, hvordan de med personlig handling kan 
bidrage til et mindre CO2udslip, og desuden at gøre dem 
bekendt med nye CO2frie energiformer. Skoleklasser (4-9 
klasse) blev inviteret til to undervisningsforløb.  
1) I Vikingemuseet satte grønne guider i samarbejde med 
Moesgaard Museum fokus på klimaforandringer og vand-
stigninger i fortid og nutid. Med udgangspunkt i Vikingernes 

energiforbrug og CO2 udslip sammenlignes datidens og 
nutidens energiformer og forbrug, og eleverne konfronte-
redes på en sjov måde med deres eget energiforbrug og 
CO2udslip.  
2) Ærø Energitjeneste havde opstillet et eksperimenterende 
undervisningsmiljø i Grundtvigssalen i Guldsmedgade, hvor 
eleverne kunne producere strøm til et tv og en elkedel med 
en kondicykel, lave strøm med håndgeneratorer og styre 
strømmen med serie- og parallelforbundne kredsløb, med 
mulighed for at producere brint, undersøge effektiviteten af 
solceller mm.
http://www.energitjenesten.dk/files/resource_18/ESTV2web.
pdf

26. februar og 9. september. I Århus hentes vandet fra mere 
end 100 boringer i dybder på 20-140 meter. Østerbyværket 
er Århus Kommunes nyeste vandværk og er prisbelønnet for 
sin arkitektur. Deltagerne fik en guidet rundvisning, smagte 

på grundvandet, og fik en uddybende snak om grundvands-
forurening og driften af en moderne vandforsyning. 

På jagt efter urter til kryddersnapsen
25. august. Naturen er fuld af spændende planter, som kan 
bruges til produktion af velsmagende kryddersnapse. Older-
manden for Egå Brændevinslaug, Gunnar Sørensen, guidede 
en tur omkring Egå Marina, hvor der blev set nærmere på 

hvilke urter, bær og blade, man kan bruge til hjemmelavede 
kryddersnapse. Det var gratis at deltage. Grøn Støtteforening 
i Vejlby-Risskov var vært ved en kop kaffe/te og der blev 
budt på smagsprøver på forskellige kryddersnapse. 

14. september. Professor, dr.med. Ole Færgeman holdt 
foredrag på Kvindemuseet, hvor deltagerne efterfølgende 
kunne få sig et klimavenligt traktement. Klimaforandringer og 
sygdomme hos mennesker hænger sammen. Ole Færgeman 
mener, at vi på flere måder, med samme tiltag og på én gang, 
kunne modvirke global opvarmning og fremme menneskelig 
sundhed. Mange sygdomme forårsages eller forværres af 
klimaforandringer, f.eks. fejlernæring, infektionssygdomme, 
malaria og dengue feber. Bakterier og virus fra husdyr kan for-

årsage flere alvorlige infektionssygdomme, f.eks. salmonella-
infektioner og influenza. Desuden findes der sygdomme, 
som deler årsager med klimaforandringer. Det er f.eks. fedme, 
sukkersyge og hjertekarsygdomme, som bl.a. skyldes indta-
gelse af for store mængder kød. En produktion, der tegner 
sig for ca.18 % af drivhusgasudledningen. I samarbejde med 
Soroptimister.

17. september. På stranden ved Den Permanente kiggede vi 
på de mange forskellige tangarter, der er i Danmark. Senere 
var der foredrag og tangsmagning på Naturhistorisk Mu-
seum. Biologen Susan Løvestad Holdt, formand for Dansk 
Tangnetværk, fortalte om de mange spændende mulighe-
der, der er i tang. Måske bliver havet fremtidens nye ”marker 
og skove”, som kan give føde og energi til kloden. Nogle 
tangarter kan bruges til menneskeføde, andre til dyre-
foder eller til brændsel i form af f.eks. bioetanol og tangolie. 
Ligesom halm kan tang også presses til bigballer, der kan 

afbrændes i kraftvarmeværker. I f.eks. Japan, Irland og Island 
er der en lang tradition for at spise tang, som er fyldt med 
sunde mineraler og olier. Vi smagte på både dansk tang og 
tang fra andre steder i verden og fik et par gode opskrifter 
på tangretter med hjem.  
DR blev inspireret af dette arrangement til udsendelse om 
tang i madlavning (10. nov.) 

Hvad er videnskab?
15. og 21. september på Seniorhøjskolen. Videnskabelige 
problemstillinger er til stede overalt. Vi ser videnskabsmænd 
og - kvinder udtale sig på tv, men vi bruger også videnskabe-
lig tankegang i hverdagen og finder den hos fx journalisten, 
nævningene i en retssag eller hos socialrådgiveren. Spørgs-

målet er hvornår vi skal tale om tro og hvornår vi kan tale om 
videnskab. Sussie Pagh fortalte om naturvidenskabens fun-
dament og faldgrubberne, når man sætter en videnskabelig 
undersøgelse op, om begreberne induktion, deduktion og 
falsifikationsprincippet, som er centrale i naturvidenskaben. 

Skru ned for CO2-udslippet
Åbent biblioteksarrangement på Højbjerg bibliotek 6. 
oktober. Foredrag v. Grøn Guide Birte Buhl om det globale 

Lav most af egne æbler
10. oktober Der var lagt op til en aktiv eftermiddag med 
oplevelser og opgaver til hele familien, når æblerne skulle 
vaskes, kværnes og presses samt ikke mindst, når der skulle 
smages på den gyldne råmost. Der var både en hånddreven 

mostmaskine og tre effektive motoriserede mosterier til rå-
dighed. Læs mere om mosterierne på www.hjemmemosteri.
dk. Tilsvarende arrangement blev holdt på og i samarbejde 
med Beder-Malling Bibliotek 2. oktober.

og lokale CO2-udslip og hvordan man selv kan påvirke sit 
CO2-udslip.

Guiderne har holdt to klimadage på Jordbrugets Uddannel-
sescenter. Alle skolens elever blev samlet i gymnastiksalen, 
hvor guiderne indledte med et foredrag om klimaforandrin-
ger. Herefter gik eleverne ud i hold, hvor opgaven var at finde 
de mest effektive metoder til reduktion af CO2 og den mest 
effektive metode til at få folk til at ændre vaner. På begge 

temadage var eleverne meget engagerede og dagen blev 
afrundet med at hvert elevhold fremlagde deres bud på en 
effektiv klimapolitik.

Udstilling ”Byens vilde væsner” 
(se http://www.naturhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/nyt/
nyt6.htm). Udstillingen blev fremstillet i samarbejde med 
Naturhistorisk Museum i forbindelse med projekt ”Stenbro-
natur”. Udstillingen stod i 2009 i Skandinavisk Dyrepark til 15. 

august. Herefter blev den flyttet til Idébutikken i Frederiksgade 
78, Århus C, hvor den stod til 20. oktober. Udstillingen står nu i 
magasin, men skal hentes frem til temadagen ”Naturen i Byen” 
på Naturhistorisk Museum 17. april 2010.

Rundvisninger på Østerby Vandværk i Tranbjerg

Eksklusivt klimaarrangement på Kvindemuseet

Spise-tang – en ny, klimavenlig ressource?

Klimadag på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (JU) 10/3 og 19/8
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COP15 og Århus 2030
Fra 7.-18. december stod de grønne guider sammen med 
ansatte fra kommunes forskellige afdelinger ved en stand på 
Lille Torv, for at informere om de tiltag Århus kommune vil 
gøre for at nå et mål om at blive CO2 neutral i 2030. Udstil-

lingen stod i forbindelse med COP15 i København. Der var en 
klimaudstilling i en container, som folk kunne gå ind og kigge 
på. Desuden var der mulighed for at eksperimentere med 
elproduktion på en generatorcykel og prøve en el-cykel. 

Udsendelse om byens dyr på DR2
I forlængelse af projekt ”Stenbronatur”, blev Sussie Pagh kon-
taktet af Jørgen Skovboe fra DR2 vedrørende en udsendelse 
om byens dyr i serien ”Naturtid”. I samarbejde med Jørgen 
Skovboe blev der udarbejdet en drejebog til udsendelsen. 
Udsendelsen fortæller bredt om de dyr, der lever i byen 
på godt og ondt. Der er bl.a. klip af en måge, som bliver 

fodret i køkkenvinduet, gråspurve, som spiser brødkrum-
mer i gaderne, tårnfalk, som yngler højt oppe på bygninger, 
strandskader, som søger mad i vejrabatter og ræve, som bor 
under huse. http://www.dr.dk/DR2/Naturtid/ Klik herefter på 
2009 og vælg udsendelsen fra den 15/8 og 6/9.  

I forbindelse med at DR i oktober kørte et gennemgående 
tema om klima, havde Grøn Guide og Lokalenergi et sam-
arbejde med P4 og en andelsboligforening i Stautrup. Grøn 
guide fungerede i den sammenhæng som klimaekspert på 

food og nonfood området. Der blev bl.a. afholdt en tema-
aften for 2 andelsforeninger i Stautrup.

Af Sussie Pagh og Frank Jensen. Et manuskript til et nyt 
museumshæfte i ”Natur og Museum”-serien blev indleveret i 
august. Det er nu på vej gennem redaktionen og udkommer 
formodentlig til juni 2010. Der har været stor efterspørgsel 
på viden omkring dræbersnegle og især hvordan de skelnes 

fra andre snegle på udseende og levevis. Hæftet beskriver 
både sneglenes slægtskab, biologi og miljøvenlig snegle-
bekæmpelse.

Miljøstyrelsen har gennem det seneste år kortlagt, hvilke 
hormonforstyrrende stoffer en toårig møder i løbet af et 
døgn, og om de udgør en risiko. Det er baggrunden for den 
nye kampagne ”65.000 grunde til bedre kemi”. Hovedkonklu-
sionen på toårs-undersøgelsen er, at det først og fremmest er 
indeklimaet og maden, som påvirker små børn. Den enkelte 

forbruger har derfor i høj grad mulighed for selv at nedsætte 
sin egen og børnenes udsættelse for sundhedsskadelig kemi 
ved at følge kampagnens enkle råd. Foldere om børn og 
kemi blev uddelt til alle vuggestuer i Århus midtby.

Affald i skolen 
I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune, har grønne 
guider fortsat arbejdet med ”Affald i skolen” rettet mod 
4.-6. klassetrin. Undervisningslokalet og undervisningsma-
terialerne er videreudviklet i løbet af året. Grønne Guider 
har samarbejdet med Andrea Rose fra Ren By-kampagnen i 
Århus Kommune og inddraget elementer fra kampagnen i 
undervisningen på affaldsskolen.

Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring 
skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har 
bidraget til PR-aktiviteterne omkring ny folder og udbygning 
af hjemmesiden www.sebareher.dk mv.
Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester har en 
platform til at kvalifi cere og udvikle deres undervisningstilbud. 
Der har især været arbejdet med at inddrage kommunens 

nye klimapolitik i de forskellige undervisningstilbud. Der har 
i gruppen været afholdt en fælles studietur til Samsø, med 
besøg på Samsø Energiakademi og de forskellige energi-
producerende anlæg på øen. Desuden var der besøg på 
Samsø Naturskole.

I samarbejde med Århus Kommune er der indledt et 
arbejde med at udvikle et koncept, så viden om lokal CO2-
udslip og muligheder for lokal handling, samt kommunens 
beslutning om CO2030 bliver kendt af skolernes ældste 
klasser, på gymnasier og ungdomsuddannelser.

Konsulent som klimaekspert i food og nonfood

Natur- og Museumshæfte om ”Dræbersnegle og havens andre større snegle”

Miljøstyrelsens kampagne: ”65.000 grunde til bedre kemi”

Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø

CO2030 - Udvikling af undervisningsmaterialer til de ældste skoleklasser, 
gymnasier og ungdomsuddannelser
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Kirkespil: Galilæerens Skygge
Dramatisering af Gerd Theissens roman, ”Galilæerens 
Skygge”.  Han er en verdensberømt nytestamentlig forsker, 
ansat ved universitet i Heidelberg, æresprofessor ved bl.a. 
Århus Universitet. Romanen er et eksempel på hans bestræ-
belse på at formidle sin forskning ud til et bredere publikum. 
”Galilæerens skygge” er et helt nyt drama på baggrund af bo-
gen og opførtes i Danmark, som et moderne kirkespil. Søren 
Kierkegaard sagde om kunsten: ”Den skal lege fremmed 
med det velkendte.”Det var lige præcis det, gruppen bag 
kirkespillet ville: lege fremmed med det gammelkendte og 
vække publikums nysgerrighed ved at gå nye kunstneriske 
veje. Til det formål allierede de sig med visionære kunstnere. 
Den erfarne og nytænkende dramatiker, Ann Sofie Oxenvad, 
dramatiserede romanen. Instruktøren var et ungt talent, 
Jakob Sheppard Hermann. Projektleder Hanne Davidsen. 
Skuespillerne, der løftede opgaven, var erfarne, ulønnede, 
autodidakte spillere fra lokalområdet.

Historien, der skal opleves
I forestillingen mødte vi kornhandleren Andreas – en fornuf-
tig og forsigtig mand. Han fik følgeskab af drengen, Timon 
– en lille hjemløs frækkert. Den romerske statholder, Pontius 
Pilatus, har tvunget Andreas til at indhente informationer om 
en vis Jesus. Hvem er han? Udgør han en sikkerhedsrisiko, 

eller er han bare en harmløs sværmer? På sin rejse mødte 
Andreas essæerne (en spirituel og renhedsdyrkende sekt), 
zeloterne (frihedskæmpere, der vil bekæmpe besættelses-
magten med sværdet i hånd), en tolder (altså en kollaboratør, 
der opkræver skat for romerne) og mange flere. Forestillin-
gen blandede fortid og nutid. 
Gennem dramaet om vor kulturs og kristendommens centrale 
religiøse skikkelse rejstes indirekte det aktuelle spørgsmål: 
Hvad har han at sige os i dag? Vi lever i en multireligiøs og mul-
tikulturel verden, hvor den religiøse og åndelige søgen er stor.

Samarbejdspartnere
Projektet kom i stand gennem et samarbejde mellem 
Mårslet Menighedsråd, Århus Søndre Provsti, menighedsråd 
fra provstiet og foreningen Åben Himmel. I forbindelse med 
opførelsen blev der indbudt til et åbent seminar om ”Jesus 
fra Nazareth – historisk og aktuelt” med forskere fra Det 
Teologiske Fakultet i Århus og så naturligvis professor Gerd 
Theissen. Seminaret fandt sted på Testrup Højskole i et sam-
arbejde med forstander Jørgen Carlsen og Eberhard Harbs-
meier, rektor for Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster.

Premiere lørdag den 14. november 2009 kl. 16.00 og kl. 20.00 
i Mårslet Kirke.

Next Library: Aftryk - ung i Århus
International konference i juni med taler, workshops, net-
working, kreative øvelser, udendørs lege, speeddating, dans, 
overraskelser, ekskursioner til biblioteker, plakatudstilling, 
on-line-møder, m.m. Formålet var at dele og sammen skabe 
kundskab/viden. Et miks af hvad inviterede oplægsholdere og 
deltagerne måtte finde på. Se hjemmesiden www.nextlibrary.
net. Her kunne man forud foreslå temaer til konferencens 
workshops.
De 20 internationale medvirkende var bl.a. Deborah Jacobs fra 
Bill & Melinda Gates Foundation, Helene Blowers fra Columbus 
Metropolitan Library, Gene Tan fra National Library Board i 
Singapore, Jens Thorhauge fra Dansk Biblioteksverden, Samuli 
Kunttu fra Helsinki City Labrary i Finland, Sue Sutherland fra 
nationalbiblioteket i New Zealand....

Konferencens 8 temaer:
•	 At	skabe	noget	sammen
•	 Ungdomskultur
•	 Interaktive	biblioteksrum
•	 Opbygning	af	samfund
•	 Brugercentreret	innovation
•	 Det	fysiske	bibliotek
•	 Kompetencer
•	 Kreativitet	og	læring

Samarbejdspartnere: NFBI (Network of Research-based User-
driven Innovation), Dansk kontor for biblioteker og medier, 
Dansk Biblioteksforening, PLIN (Public Libraries International 
Network), Århus Arkitektskole, DBC A/S.

Danish Dynamite gav bolden op til samtaler om genera-
tionsskel, svigt, sorg, familie, forskelle og ligheder. Og ikke 
mindst om centrale, universelle og mellemmenneskelige 
begreber som kærlighed, tilhørsforhold, etik og fællesskab. 
Forestillingen gjorde op med stereotyper og fordomme, så 
alle danskere uanset social, kulturel og etnisk baggrund blev 
overraskede.

Kulturmødet var i centrum i nyopsætningen af Danish 
Dynamite, hvor den klassisk uddannede operasanger Jesper 
Brun-Jensen spillede over for den yngre rapper og skuespil-
ler Chadi Abdul-Karim. Forestillingen lod to generationer og 
to kulturer mødes i et værdiladet drama om et natligt møde 
mellem Aksel, en pensioneret folkeskolelærer, og Wassim, en 
fortvivlet, nygift filmelsker.

I forbindelse med Danish Dynamite blev der udarbejdet 
et omfattende undervisnings- og debatmateriale, der 
gjorde det muligt at bruge forestillingen både som en del 
af et undervisningsforløb og som oplæg til en spændende 
 dis kussionsaften.

Premiere 24.02 kl. 20.00. Herefter blev stykket spillet 15 
gange. Publikum var skoleelever fra ældste klassetrin, 
lokalcenter brugere, seminariestuderende, sprogskoleelever, 
boligforenings medlemmer, seniorhøjskoleelever og mange 
andre.

Mediehus Århus
Debatudsendelser i lokal-TV i serien ”X-felt Århus” om grup-
per af voksne, der har svært ved dansk, engelsk og matema-
tik.  Bl.a. om nyansatte, tyske buschauffører hos Århus Spor-
veje og en udsendelse om Forældrekurser. Der blev sendt på 
Kanal Østjylland fra 1. nov. 2009 og via TVAarhus/Stofanettet. 
Udsendelserne på TV Aarhus foregik ved at programmet blev 

sendt i alt 56 gange på en uge på mange forskellige tids-
punkter. Udsendelsen om Forældrekurserne og opfordringen 
til at deltage blev sendt 2 x forløb på TV Aarhus. 
Der laves desuden en udsendelse om ordblindhed samt 
udsendelse med Århus Produktionsskole og FVU.

Giv Racismen Det Røde Kort: 
Politik og bold - uden racisme og vold
1. marts 2009 startede superligaen i fodbold med et lokalbrag: 
AGF – Randers FC på NRGi Park i Århus. LO Århus satte i for-
bindelse med kampen fokus på den seneste tids umotiverede 
vold, snigende højre- ekstremisme og racisme. Der afholdtes 
en stor manifestation på Rådhuspladsen i Århus kl. 15.00 med 
efterfølgende fælles optog til Stadion. Der var taler og musik 
på Rådhuspladsen, på stadion før kampstart og i pausen ved 
bl.a. Hans Halvorsen, Nicolai Wammen og Kjeld Holm.  

Udpluk fra løbesedlen:
Et forår hvor vi sammen bidrager til at Århus bliver en by hvor:
•	 alle	kan	færdes	fredeligt	døgnet	rundt

•	 racismen	og	fanatismen	i	alle	dens	afskygninger	ikke	hører	
hjemme

•	 unge	og	ældre,	mennesker	fra	alle	folkeslag	uanset	køn,	tro,	
hudfarve eller politisk overbevisning lever, bor, arbejder og 
deler fritid sammen.

Arrangementet blev anbefalet og støttet af: Fagforeningerne 
i LO Århus, Spillerforeningen, LO Danmark, AGF, Randers FC, 
Fanklubberne fra AGF og Randers FC, LO Randers, FTF Midtjyl-
land, Aarhus Stiftstidende og Århus Lærerforening.

Danish Dynamite - et drama af Pia Marcussen på Opgang 2
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Festuge – nu også i foråret
Århus Festuge og FO-Aarhus tog i foråret forskud på festlig-
hederne med tre Århussamtaler om kvalitet og fremtidsper-
spektiver i scenekunst, politik og fodbold. Festugedirektør 
Jens Folmer Jepsen udtalte om Århussamtalerne i foråret: 
Århus Festuge har med lokalerne i Mejlen fået en enestå-
ende mulighed for at afholde arrangementer også uden for 
den traditionelle Festugeperiode. Det giver samtidig god 
mening at udvide antallet af de populære Århussamtaler, da 
vi på den måde kan fokusere på højaktuelle emner og sam-
talepartnere. Samtalepartneren var ved alle tre arrangemen-
ter: Johannes Andersen, lektor i alm. samfundsbeskrivelse og 
politologi ved Aalborg Universitet.

Kvalitet i scenekunst, 21. april
Den 1. april 2009 tiltrådte Stefan Larsson stillingen som 
teaterdirektør for Aarhus Teater. Med sin baggrund som 
både skuespiller, instruktør og chef er Stefan Larsson en 
erfaren teatermand, der især er kendt for sin evne til at gøre 
publikum nysgerrig på helt ny dramatik. Hvilke erfaringer har 
han taget med sig fra den svenske eksperimenterende scene 
til Aarhus Teater? Hvordan vil han sikre kvalitet i kunsten på 
scenen, og hvilke fremtidstendenser spår han for scenekunst 
i det hele taget?    

Kvalitet i den politiske debat, 11. maj 
Journalist og debattør Niels Krause-Kjær har skrevet om 
dansk politik i mange år og står bl.a. bag bogen ”Konge-
kabale”. Han har medvirket i ”Jersild & Spin” og er i dag vært 
på ”Krause på tværs” på P1 og skriver kommentarer om 
medier og politik i Berlingske Tidende. Niels Krause-Kjær er 
med andre ord en af de kommentatorer, der endevender og 
analyserer tidens politiske tendenser. Men skaber disse ana-
lyser klarhed og kvalitet i den politiske debat, eller forenkles 
komplekse politiske forhold til ugebladshoroskoper?

Kvalitet i fodbold, 18. maj
AGF’s nye fodboldtræner Erik Rasmussen er gang på gang 
blevet fremhævet som manden, der skal løfte niveauet i AGF 
efter et årti med kedelige placeringer. Men hvad er kvalitet i 
moderne fodbold? Er det at leve op til tilhængernes forvent-
ninger om sprudlende angrebsspil, eller er det placeringen 
efter 33. spillerunde, og giver det overhovedet mening at 
skelne mellem disse? 

Et enestående måltid, 30. aug. 
Vært: Johannes Andersen, samfundsforsker, Ålborg Univer-
sitet. Gæster: Jacob Kocemba og Torsten Schmidt. Verdens 
bedste tjener mødte Danmarks bedste bud på et kommende 
verdensnavn blandt kokke. Kvalitet var i centrum for denne 
Århussamtale om mad, Michelin-stjerne, årgangsvine og 
medaljer. Århussamtalen foregik i Gl. Åbyhøj – én af landets 
bedste restauranter gennem 1980’erne. 

Frihed i forskningen – hvis frihed? 31. aug.
Vært: Johannes Andersen, samfundsforsker, Ålborg Universi-
tet. Gæst: Helge Sander, minister for videnskab, teknologi og 
udvikling (V). Gæst: Rane Willerslev, ph.d. Cambridge Univer-
sitet, lektor i antropologi, Aarhus Universitet og Leder af De 
Etnografiske Samlinger, Moesgård Museum. Modtog De Frie 
Forskningsråds Ung Elite Forsker Pris 2006. 
Forskning er godt. Men der er tilsyneladende nogen, der ikke 
helt har forstået, hvor godt det er, og hvad det kan betyde for 
fremtiden. Om frihed i forskningen og forskningens frihed. 
Hvem er afhængig af hvem og med hvilken effekt? 

Udflugter i inderlighed 
- på bytur med krop, køn og kærlighed, 1. sep.
Vært: Christian Graugaard, læge, ph.d. i seksualhistorie, for-
mand for Sex & Samfund, skribent i bl.a. Politiken og forfatter 
til bogen Corpus. Gæst: Preben Hertoft, professor, overlæge, 
dr.med. Har i over 40 år beskæftiget sig med sexologisk forsk-
ning, behandling og formidling. Grundlagde landets første og 
foreløbig eneste sexologiske klinik på Rigshospitalet, 1986. 
Gæst: Suzanne Brøgger (recitation), forfatter til en lang række 
bøger med kærlighed og frigørelse som tema. 
Om kroppens, kærlighedens og begærets omskiftelige væsen 
og vilkår. Har frisindet en pris? Fås intimitet på dåse? Og var 
alting bedre før? Forfatteren Suzanne Brøgger mediterede 
over en 6.000 år gammel tekst om Inanna, den sumeriske 
gudinde for køn, krop, kærlighed … og krig. Pianisten Butch 
Lacy akkompagnerede.

Mellem Østen & Vesten, 2. sep.
Vært: Martin Krasnik, journalist tidl. korrespondent i Jerusalem 
og New York og forfatter bl.a. til bogen De retfærdige – en 
 islamisk stafet, 2005. Gæst: Mona Eltahawy, columnist on Ara-
bic and Muslim issues www.monaeltahawy.com.
Mellemøstens mest interessante kommentator fortalte Martin 
Krasnik om den muslimske verden, fanget mellem fortiden og 
fremtiden. Mona Eltahaway – kvinde, egypter, muslim og bosat 
i New York – gav et unikt indblik i den muslimske verdens 
udvikling, som ikke finder vej til avisoverskrifterne. 

Århus Stiftstidende skrev den 1. sept. 2009:
Århus Festuge er blevet ramt af en dødstrussel. Truslen er i en 
e-mail sendt til den egyptiskfødte, men i New York bosid-
dende mellemøstekspert og muslimske kvinderettigheds-
forkæmper Mona Eltahawy, der onsdag aften i en samtale 
med Weekend avisens Martin Krasnik vil fortælle om sit syn på 
forholdet mellem Østen og Vesten. Dødstruslen kommer efter, 
at Mona Eltahawy søndag i en artikel i Washington Post kriti-
serede Yale University Press for at give efter for muslimsk pres. 
Det amerikanske universitetsforlag udgiver i november bogen 
»The Cartoons That Shook The World«, (Tegningerne, der 
rystede verden) skrevet af den danske professor Jytte Klausen. 
Forlaget har efter råd fra eksperter valgt ikke at gengive 
Muhammed-tegningerne i bogen. »Jeg mener ikke, at tegnin-
gerne var en fornærmelse mod profeten eller muslimerne. Jeg 
kæmper for ytringsfriheden og dermed naturligvis også mus-
limers ret til at udtrykke deres utilfredshed med tegningerne,« 
siger Mona Eltahawy. 

Det lykkelige liv – hvad er det? 3. sep.  
Vært: Morten Albæk, filosof, forfatter og adjungeret profes-
sor. Gæster: Sarah Z. Kølpin, erhvervspsykolog og forfatter til 
bogen "Lev dig lykkelig", 2008. Niels Hausgaard, samfunds-
debattør, entertainer og musiker.
Alle taler om lykke og vi danskere har vundet den globale 
lykke vandrepokal til evigt eje, efter at vi gentagne gange i di-
verse analyser er blevet udnævnt til klodens lykkeligste  nation. 

Men er vi faktisk så lykkelige som vi giver udtryk for? Er vi 
overhovedet i stand til at svare på, hvad lykke er for en størrelse, 
hvad der skaber den og ikke mindst hvad der forhindrer den? 

Ligeløn eller ligeglad? 5. sep. 
Vært: Johannes Andersen, samfundsforsker, Ålborg Universitet. 
Gæster: Dennis Kristensen, FOA, formand og Katrine Winkel 
Holm, teolog og kommentator.                                                               
Aldrig har de faglige organisationer haft mere at tilbyde i form 

af overenskomster med sikre pensionsforhold og mulighed 
for uddannelse indbygget. Alligevel falder medlemstallet støt, 
særligt hos de traditionelle fagforbund. Hvordan skal fagfor-
bundene profilere sig i fremtiden?  Er der nogen grund til at 
kæmpe for ligeløn, hvis alle er ligeglade?

Festuge: Tilflytterfrokost
Søndag den 30. aug. fik 200 tilflyttere serveret gratis gour-
metmad i baggården til Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 
8. Århus Festuge var vært og havde stablet arrangementet 
på benene i samarbejde med TV2 Østjylland og FO-Aarhus. 

4 kokke fra 4 restauranter, Lecoq, Grönes Køkken, Malling Kro 
og Svineriet, diskede op med lækre retter. Arrangementet var 
både en varm velkomst til de nye tilflyttere og en chance for 
dem til at lære hinanden og byen bedre at kende.

Dialog09
Udstillingen 100places på Store Torv i Århus, blev omdrej-
ningspunkt for flere delarrangementer. Udstillingen stod på 
Store Torv fra 15. maj -3. juli 2009. Det samlede projekt skulle 
sammen med de 100 fotos af smukke steder, som er i fare 
for at forsvinde på grund af klimaforandringer, sætte fokus 
på, hvordan den enkelte kan tage ansvar for at mindske sit 
CO2-udslip.

Selve udstillingen Dialog09 på Store Torv blev åbnet den 
15. maj med markering og festligholdelse af 100- års-
dagen for åbningen af Landsudstillingen i Århus i 1909. 
Åbningsprogrammet bød bl.a. på tale v/borgmester Nicolai 
Wammen, klokkeringning fra Århus Domkirke, Carl Nielsens 
festpræludium spillet af domorganist Kristian Krogsøe, 
Århus Pigekor, en "Århus-historie" v/tidl. borgmester Thor-
kild Simonsen, sang af Jette Torp, Århus Garden, Aarhus 
Symfoniorkester m.m. 

Vedr. formidling af udstillingen og klimaproblematikken til 
voksne og til skoleklasser - se afsnittet om de grønne guider 
forrest i dette hæfte.

Arrangementer i FO-Aarhus i forbindelse med Dialog09:

12. febr.: 
Lars Holleufer holdt foredrag om Den gyldne by (=Århus)
Den store Landsudstilling 1909 (den århusianerne i al beske-
denhed kaldte for Verdensudstillingen), blev en skelsæt-
tende begivenhed i byens historie og af stor betydning for 
den videre udvikling. 

19. febr.:  
Lars Holleufer holdt foredrag om Den lille Verdensudstilling
Alle sejl var sat til da det 75 tdr. land store udstillingsareal 
åbnede for publikum 16. maj 1909. En hel udstillingsby blev 
rejst på arealerne ved Dalgas Avenue og Strandvejen. På ud-
stillingen så man for første gange sorte mennesker i Århus, 
den første flyvning fandt sted og for første gang i Danmark 
fejrede man 4. juli – USAs uafhængighedsdag. 

30. april: 
Landsudstillings-byvandring ved Lars Holleufer
En tur på de tidligere Landsudstillingsarealer neden for ”Skan-
sen” og langs nuværende ”Strandparken” og "Kildegården”. 
Besøg på ”Filtenborgs Plads”, opkaldt efter Landsudstillingens 
initiativtager Christian Filtenborg. Fra sin ”Villa Alba” på plad-
sen havde Filtenborg frit udsyn over udstillingen og herfra 
fulgte han i foråret 1910, hvordan det hele forsvandt igen, da 
udstillingens dårlige økonomi førte til at alt måtte rives ned.

Andre aktiviteter i forbindelse med udstillingen:
I samarbejde med Århus Stiftstidende var der en konkur-
rence om, hvem der indsendte de flotteste fotos af smukke 
steder omkring Århus, som vil forsvinde, hvis vandstanden 
stiger som følge af klimaforandringerne. Disse fotos kunne 
efterfølgende ses i Folkeoplysningens Hus. Et kort over 
vandstanden i Århus kommune ved en vandstigning på 1 og 
2 m blev stillet til rådighed.

I samarbejde med Lokalenergi blev udvalgte butikker om-
kring Store/Lille Torv tilbudt, at indgå i et forsøg med brug 
af LED-belysning. Herved fik besøgende mulighed for at se 
denne nye, energivenlige belysning i funktion og butikkerne 
fik mulighed for at afprøve de nye belysningsteknikker.

Målgruppen for projektet som helhed (de 100 kæmpefotos 
på Store Torv i Århus) var både Århus-borgere og turister. 
Udstillingen er så spektakulær, at ingen vil kunne gå forbi 
uden at kigge og tage stilling. 

"100 steder at huske, før de forsvinder" var et projekt under 
den paraply af aktiviteter, "Dialog09" satte i værk i Århus i 
2009 for at fejre 100-året for Verdensudstillingen i Århus 
1909. Arbejdsgruppen bag Dialog09 består af Region Midt, 
Århus Kommune, ErhvervÅrhus, Århus Cityforening og Visit 
Århus. FO-Aarhus sad med i Dialog09s forretningsudvalg 
gennem sit medlemskab af Århus Cityforening. Se hjemme-
siden: www.dialog09.dk/idd1.asp og læs mere om de 100 
fotos på www.100places.com.

DIALOG09
Foto: Århus Festuge

Festuge i efteråret 2009: Århus-samtalerne
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STUDENTERHUS ÅRHUS DEBATUDSTILLINGER I IDÉ-BUTIKKEN

Studenterhus Århus
Darwin’s Nightmare, 18. feb.
Studenterhus Århus blændede op for den prisvindende doku-
mentarfi lm Darwin’s Nightmare. Filmen beskriver livet om-
kring Victoriasøen i Tanzania og giver et skræmmende indblik 
i globaliseringens bagside, våbenhandel – og fi sk! Filmen blev 
introduceret af Maja Viola Buskbjerg, som i længere perioder 
har arbejdet på et børnehjem i Tanzania.

Latinamerikansk fi lmfestival, 1. mar.
En søndag i Latinamerikas tegn, i form af en hel dag med fi lm 
fra og om Latinamerika. Filmene bevægede sig i et samspil 
mellem fi ktion og virkelighed, og man fi k mulighed for at få 
indblik i livshistorier, kulturer og lande, der adskiller sig mar-
kant fra det danske samfund i form af fattigdom, borgerkrige 
og svag økonomisk udvikling. Man kunne møde Fidel Castro 
og hans drømme om fremtidens Cuba, få indblik i livet som 
medlem af gadebanderne M18 og MS13 i El Salvador, og se 
hvordan man kan kæmpe sig ud af den guatemalanske slum 
ved at klæde sig ud som superhelt og fribryde. Festivalens 
ønske var at de 9 fi lm ville virke som øjenåbnere og levende 
billeder for en verden, som ikke er let tilgængelig i de danske 
medier, og at man som tilskuer ville gå derfra med en følelse 
af, at ens verden er blevet større. 
 
Cand. Konsulent hvad indebærer det? 23. mar.
Konsulent - hvad indebærer det? Mange humanistiske kan-
didater bliver beskæftiget som konsulenter i vidt forskellige 
brancher. Men hvad laver en konsulent egentlig og hvad er 
det for kompetencer en humanist bruger i et konsulentjob.

Kvinder i Cameroun, 15. apr.
En event, der satte fokus på udvikling i verdens fattigste lande. 
Denne gang vistes fi lmen ”Sisters in Law”, der handler om en 
gruppe kvindelige dommere i Cameroun. I fi lmen møder man 
en gruppe stærke kvinder, der kæmper for kvinder og børns 
rettigheder - og sætter mændene godt og grundigt på plads!

Movie Night for international entrepreneurs, 28. apr.
How far can you make it? What could you do to pursue your 
dreams in the face of large obstacles?
A movie night for young entrepreneurs. Meet and network 
with other idea-loaded people while enjoying 2 inspirational 
movies and top fragments from entrepreneurial forums. 

IBIS night • Slum festival, 13.-14. maj
Find din indre slum-dog! Studenterhus Århus præsenterede 
slum-festival med afrikansk undergrundsstemning og slum-
kvarter over to dage i uge 20, med workshops og fredagsbar 

•		 Lyden	af	skrald:	byg	dit	eget	slum-instrument	af	skrald	og	
skrot 

•		 Afrikansk	dans:	lær	at	danse	afrikansk	dans	til	slumkvarte-
rets undergrundsmusik

•		 Byg	et	slumkvarter	af	blikplader,	skrammel	og	presenninger
•		 Koncert	med	den	berømte	musiker	Gimo	Mendez	fra	

Mozambique

Velkommen på forsiden! 20. maj
Krisekommunikation - kan man snakke sig fra det hele og 
hvad må man aldrig sige? Jonas Torp, underdirektør i Danske 
Bank, stillede op til debat om presseetik, krisekommunikation 
og spin. 

Smag på entrepreneurship, 17. sep.
Hvad er entrepreneurship, og er det noget for mig? Faglige 
og personlige oplæg satte fokus på entreprenørskab som 
alternativ karrierevej.

Corporate Night - Entrepreneurs Only! 21. okt.
I en tid med stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede kan 
livet som iværksætter være en vej ud af ledighedskøen. Men 
hvad vil det sige at være iværksætter og hvordan kommer 
man i gang?  

Jobcrawl! 22. okt. 
6 busser, 12 virksomheder, 3 fagligheder – hvilke jobmulig-
heder fi ndes der i Århus og omegn og hvordan kommer man 
som nyuddannet i nærheden af dem? Hvordan ser ”erhvervs-
livet” ud indefra og hvordan kommer man som nyuddannet 
”derind”?

Netværksskolen, 5. nov.
Hvad vil det sige at ”netværke” og hvordan kan studerende 
og virksomheder bruge netværk til at lære hinanden bedre at 
kende?

Fra istider til global opvarmning, 17. nov.
Optakt til COP15.

Corporate Night: Entreprenerus Only! - playtime, 9. dec. 
Kan man leve af at være kreativ?

På sporet af klimaet
I samarbejde med DSB og Foreningen Norden.
11 arrangementer på banegårde rundt om i landet som op-
takt til FNs store klimakonference i december 2009. Der var 
arrangementer på følgende stationer i november: Alberts-
lund, Allerød, Vordingborg, Ålborg, Holstebro, Skive, Herning, 
Horsens, Nyborg, Odense. Arrangementet på Århus Banegård 
var den 24. nov.
Lokale NGO’er fra f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, 
Grønne familier, Green Cities, klimafamilier, nordiske ven-
skabsbyer var involveret. Foreningen Nordens medlemmer 

gjorde ”reklame” for de nordiske budskaber i klimadebatten 
ved bl.a. at uddele invitationen til aftenarrangementet på 
deres lokale station den pågældende dag, de stod for en bod 
på stationen og hjalp med det praktiske.
Medvirkende i øvrigt var politikere, klimadebattører og 
kunstnere. Der blev lavet pressemeddelelser i forhold til lo-
kalaviserne og andre i lokalområdet. Mottoet var: ”En nordisk 
vision med jordisk mission”, som opfølgning på ”Vor fælles 
fremtid” og Agenda 21 arbejdet.

PÅ SPORET AF KLIMAET

Debatudstillinger i Idé-butikken
Arkitekturens internationale kampdag
1. oktober fejredes arkitekturen verden over. Også i Danmark 
stod der arkitektur på menuen, da Akademisk Arkitekt-
forening samlede en række spændende og nærværende 
arrangementer til den landsdækkende begivenhed. Arkitek-
turens Dag er arkitektstandens internationale kampdag. Her 
blev der med forskellige formidlingstiltag slået et slag for 
arkitekturen og vores fysiske omgivelser. Dagen var tænkt 
som en øjenåbner for de mange mennesker, der ikke til dag-
lig beskæftiger sig med arkitektur, og som en mulighed for 
arkitekter til at vise, hvad deres fag har at byde på. Temaerne 
i 2009 var: Bæredygtighed, tradition og teknologi. Der blev 
sat fokus på at arkitektur spiller og har spillet en væsentlig 
rolle i samfundets udvikling. Arkitektur peger fremad, griber 
nye teknologier og ny viden og ser tilbage og forvalter vores 
kulturarv bedst muligt.
I samarbejde med kulturinstitutioner, museer, kommuner, 
tegnestuer og Arkitektforeningens egne lokalafdelinger blev 

der via mange forskellige typer af aktiviteter sat fokus på 
noget, som berører os alle i vores dagligdag, hvad enten vi er 
hjemme, ude eller på arbejde, nemlig det fysiske miljø.
Et af arrangementerne var en debatudstilling i Idébutikken i 
FO-byen.

Byens dyr
Udstillingen ”Byens vilde væsner”, som blev fremstillet i samar-
bejde mellem Grøn Guide Sussie Pagh og Naturhistorisk Mu-
seum stod i efteråret i Idébutikken i FO-byen. Den har tidl. vakt 
debat og opsigt i Århus Rådhushal, Økolariet i Vejle og Skandi-
navisk Dyrepark. Udstillingen er en stiliseret tagkonstruktion, 
hvorpå der er udstillet forskellige dyr, som lever i bynaturen, 
bl.a. en husmårfamilie, et par rotter, fl agermus, sølvmåger mm. 
Plancher med korte tekster fortæller, hvor dyrene kommer 
fra, og hvorfor de lever i byen. Oplysningsarbejdet omkring 
dyrene og deres levevis i byen kan dels afhjælpe konfl ikter og 
dels åbne byboernes øjne for naturoplevelser i dagligdagen. 
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ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER STØRRE ARRANGEMENTER

Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt.

29. jan. FO-Aarhus Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 17

3. feb. Lokalcenter Søholm Laura Hay og Hans Magnussen Højskolesangbogen 35

4. feb. Det Gamle Gasværk, Kulturhus Århus Ewan MacKinnon Hospitalsklovne 55

19. feb. Rudolf Steiner Skolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 8

21. feb. NRGI Arena, VIP-lokale Nick Horup Foredrag om Morten og Peter 150

22. feb. FO-Aarhus/Café Hack Flemming Knudsen Flemming Knudsen privat 19

23. feb. FO-Aarhus/FO-klubben P.C. Overgård Benny Andersen 3

25. feb. Viby Bibliotek Jens Andersen Frank Arnesen: Fodboldenglen 35

3. mar. Skovvangskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 51

11. mar. Skt. Knuds Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 39

19. mar. Højvangskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 46

22. mar. FO-Aarhus/Café Hack Hans Krull Kærlighed og kunst 70

25. mar. Tilst sognegård Flemming Knudsen Højskolesangbogen 22

26. mar. FO-Aarhus Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 34

29. mar. Palæstinensisk kulturforening Akrima Sabri og Archbishop Theodosios Palæstinensisk kultur og mødet mellem religioner og kultur 400

30. mar. Engdalskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 41

12. maj Det Gamle Gasværk Niels Højlund Religion og kultur 40

1. april Møllevangskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 40

15. april Strandskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 64

19. april FO-Aarhus/Café Hack Vigga Bro Et livs historier - historier fra et liv 52

21. april Kragelundskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 44

3. juni Gyngen, Øko-net Steen Møller Forbrug, misbrug og klimakrise 30

14. juli Venneforeningen Plejeboligerne Laura Hay Højskolesangbogen 33

17. aug. Det Gamle Gasværk Ole Helmig Humor og helbred 68

24. sep. Skovvangskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 26

27. sep. Café Hack Søren Dahl Café Hack special 40

1. okt. Elise Smits Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 33

7. okt. FO-Aarhus Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 10

20. okt. Dansk Funk.forbunds seniorklub Flemming Knudsen Højskolesangbogen 31

28. okt. Laursens Realskole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 24

3. nov. Næshøjskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 53

4. nov. Lystrup Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 44

11. nov. Vejlby Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset 19

12. nov. Holme/Høbj./Tranbj. Pensionistforening Flemming Knudsen Højskolesangbogen 37

19. nov. MUSA Mogens Friis Musikken fra Arilds tid 14

I alt 1.727

Projektnavn/Samarbejdspartner Arrangementstype/Medvirkende Indhold Antal delt.

Grønne Guider Sussie Pagh, Århus Midtby, Birte Buhl, Århus Syd. Erik 
Stryhn Rasmussen, Århus Nord

Diverse "grønne" aktiviteter, events, undervisning m.m. i 
lokalområderne

852.242

Galilæerens Skygge 
Åben Himmel

Kirkespil ud fra Gerd Theissens roman af samme navn Om den historiske Jesus og hans budskab 650

Århus Festuge forår og efterår 9 debataftner (senere sendt i landsdækkende TV) med 
Stefan Larsson, Niels Krause Kjær, Erik Rasmussen, Jacob 
Kocemba, Torsten Schmidt, Helge Sander, Rane Willerslev, 
Preben Hertoft, Suzanne Brøgger, Mona Eltahawy, Martin 
Krasnik, Sarah Kølpin, Niels Hausgaard, Dennis Kristensen, 
Katrine Winkel Holm + tilflytterfest

Om Århus Teater, politisk debat, AGF, et enestående 
måltid, frihed i forskningen, udflugter i inderlighed, 
Mellemøsten og -vesten, det lykkelige liv, ligeløn eller 
ligeglad + velkomst til Århus-nytilflyttere

735 + TV-
seere

Studenterhus Århus Frivillige studerende, foredragsholdere m.v. Film om Latinamerika og Darwin, Slum-festival, krisekom-
munikation, entreprenørskab, Jobcrawl, netværk 

675

Danish Dynamite 
Opgang 2

Debatdrama af Pia Marcussen Generationsskel, svigt, sorg, familie, kærlighed, tilhørsfor-
hold, etik og fællesskab.

699

TV-udsendelser om danskhed 
Mediehus Århus

TV-udsendelse i serien X-felt Århus Bl.a. om tyske buschauffører 70.000

Giv racismen det røde kort 
LO Århus

Manifestation på Rådhuspladsen med taler, musik og 
optog

Fokus på den seneste tids umotiverede vold, snigende 
højre-ekstremisme og racisme

18.239

Verdensbilleder 
Guldsmedgadeforeningen

Gadeevents Tema: Australien 1.500

Next Library 
Århus Kommunes Bibliotek m.fl.

Konference med 20 internationale talere, workshops, 
ekskursioner, udstilling, speeddating, on-line-møder m.m.

Ungdomskultur, interaktive biblioteksrum, kreativitet og 
læring m.m.

200

100 Steder at huske 
Dialog09

Stor fotoudstilling på Store Torv + foredrag og rundvis-
ninger

Focus på klimaforandringerne over hele verden 1.000.000

På Sporet af klimaet 
DSB, Foreningen Norden

Event på Århus Station med politikere, kunstnere Optakt til Klimakonferencen i København 1.000

Debatudstillinger Akademisk Arkitektforening, Grønne Guider Arkitekturens Dag, Byens dyr 1.000

I alt 1.946.940

Se desuden følgende hjemmesider:
www.fo-aarhus.dk
www.fo-aarhus.dk/Projekter/Gron%20Guide.aspx
www.idebutikken.net
www.aarhusfestuge.dk
www.studenterhusaarhus.dk
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Som ny rådmand for byens aftenskoler glæder jeg mig over de 
mange og mangfoldige tilbud, byens aftenskoler er med til at 
give kommunens borgere. Det er tilbud, der giver os borgere 
oplevelser og erfaringer, der udvikler os. Gennem undervisning, 
information og debat skaber aftenskolerne mulighed for at vi 
kan få lov til at lære mere om det, der har fanget vores interesse 
og engagement. Og som det fremgår af denne pjece, så er der 
noget for enhver smag. 

FO-Aarhus har gennem sine debatskabende aktiviteter i 2009 
været med til at skabe debat og dialog om problemstillinger og 
temaer, der rører sig i samfundet her og nu. Der har fx været 
foredrag om teenagere, aktiviteter i forbindelse med festugen 
og debat om klima og klimatopmøde. Aktiviteterne dækker 
over emner med relation til både det familiemæssige, det lokale, 
det nationale og internationale. Godt gået, siger jeg bare. 

Jeg kan derfor kun opfordre alle byens borgere til også at gøre 
brug af de mange tilbud i 2010 og til at tage aktivt del i debatten 
og dialogen, uanset emne og interesse. For det er via dialogen 
og i mødet med andre, at vi bliver dannet som borgere, at vi ska-
ber engagement og at vi styrker det demokratiske medborger-
skab. Alt sammen vigtige forudsætninger for, at vi i dagligdagen 
viderefører og udvikler vores demokratiske kultur. 

Med venlig hilsen
Rådmand Marc Perera Christensen

En god debat ...
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