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FO-AARHUS 

KURSER
FO-AARHUS KURSER  ∙  læs alt om kurserne på fo.dk

find os på

www.youtube.com/user/

FOAARHUS

Kurser - samlet oversigt 

www.twitter.com/

FOAARHUS

www.facebook.com/

FOAARHUS

PERSOnlig bEtjEning

Vi hjælper gerne dig, der ikke har computer-adgang, med at finde frem 

til det rigtige kursus. Kom ind og få en kop kaffe, mens vi hjælper dig og 

får dig tilmeldt.

Du kan også ringe til os, hvis du ønsker information om bestemte 

kurser tilsendt med posten.

Kursusbutikken, Frederiksgade 78C. tlf. 87 46 45 00.

FO-Aarhus

FO-Aarhus

gRøn PROFil

Du sidder med denne folder i hånden i stedet for det sædvanlige, halvårlige aftenskoleprogram fra 

FO-Aarhus. Vi har valgt denne minimalistiske form, for at spare papir/regnskov, ligesom vi har gjort det i 

flere år med vores julehilsner. Ved at sende julehilsner digitalt, har vi fået frigjort midler, som vi har kunnet 

give til velgørende formål i stedet.

Ved at henvise til at læse vores aftenskoleprogram på vores hjemmeside www.fo.dk kan vi få plads til 

mange flere kurser og meget mere uddybende og inspirerende tekst, information og debat end i det 

trykte katalog - og de ressourcer, vi sparer på at lave og trykke sæsonprogrammerne, vil vi kunne bruge 

i udvikling af nye kurser og tilbud i øvrigt.

VinD REjSE FOR 2 PERSOnER til nEW YORK

Find det angivne ord i hvert tema og tag begyndelsesbogstavet. 

Sæt bogstaverne sammen  til et ord. Du skal ikke selv finde på et 

ord, blot skrive bogstaverne ned efter hinanden i nedenfor nævnte

 rækkefølge, så finder du frem til svaret på konkurrencen.

IT-klIppekorT
FO-Aarhus tilbyder bl.a. seniorer et klippekort i forbindelse med hjælp til selvbetje-

ning på offentlige hjemmesider via internettet. 20 x 1 times undervisning for 40 kr. 

Kortet er gyldigt et år fra første klip.

kontakt os på tlf. 87 46 45 00 eller kig ind i kursusbutikken, Frederiksgade 78C.

www.fo.dk - Hold nr. FO-klip

MusIkaFTenskolen sÅMa

Musikaftenskolen SÅMA, som står for Støtteforeningen ved Aarhus 

Musikskoles Aftenskole, har mere end 20 års erfaring i musikunder-

visning for unge og voksne - i alle aldre. Vi har hold for både begyn-

dere og øvede, gode faciliteter og kvalificerede undervisere.

www.såma.dk

FÅ STYR PÅ 

ORD OG TAL
GRATIS TILBUD

BlIV BeDre TIl Dansk oG MaTeMaTIk, 

HVIs Du Har sVÆrT VeD orD oG Tal

• Undervisning dag eller aften

• Statskontrolleret FVU-prøve

• Ordblindetest

www.dansk-fvu.dk

www.denrytmiskeaftenskole.dk

Effektiv sprogundervisning:
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www.es-sprog.dk
kulturklubaarhus.fo.dk

FÅ en uDDannelse soM 

alTernaTIV BeHanDler

Hos zoneterapiskolen Logos tilbyder vi zoneterapeut- 

uddannelse, akupunkturuddannelse, gode efteruddan-

nelseskurser. Vores overordnede mål er at uddanne 

kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at 

hjælpe andre mennesker med alternativ behandling.

www.zoneterapiskolen.dk
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    Vi tilbyder bl.a.:

     Stemmetræning  •  Vokalgrupper  •  Kor  •  Instrumenter
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bARn: ord 8

MOtiOn: ord 2

SEniOR: ord 5

gRAViDitEt: ord 5

KREAtiVt: ord 13

DAnS: ord 4

UDEliV: ord 6

DigitAlt: ord 8

SPROg: ord 12

KUltUR: ord 10

PERSOnligt: ord 14

MUSiK: ord 3

MAD: ord 1

Konkurrencen er gældende fra d. 02/04 2013. gå ind på www.fo.dk/konkurrence 

og deltag i konkurrencen. Konkurrencen er lavet i samarbejde med 

www.mangaard-travel.dk. Vinderen bliver udtrukket d. 3. juni 2013 og får direkte besked.

www.gimle.eu

       Har du lyst til at synge i kor?
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få 15% raBat  

- tilmeld dig på nettet og abonner på vores nyhedsbrev.

ressOurce-ANdelestudiecirkler  
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Nicolai
udkommer 4 gange om 
året. Bladet postbesørges til 
FO-Aarhus´ kursusdeltagere 
samt lægges frem på biblio-
teker og offentlige kontorer. 
Bladet kan også læses på 
vores hjemmeside .

Aftenskoleklubben
AftenskoleKlubbens formål 
er at udbrede folkeoplysning 
indenfor almene, økono-
miske, politiske, sociale og 
kulturelle emner; samt at 
arbejde for de idealer som 
De Forenede Nationer står 
for og sikre medlemmernes 
indflydelse på FO-Aarhus´ 
virke. Ved tilmelding til et 
af FO-Aarhus´  kurser bliver 
man automatisk medlem 
af FO-Aarhus´ medlemsfor-
ening for 10 kr., som overfø-
res fra tilmeld ings gebyret.

Gode folk her på kontoret og 
i vores aktivitetsudvalg har 
i nogen tid drøftet, hvordan 
vi kunne lave en ny platform 
for vores kurser, fortæller han. 
Problemet har altid været, at et 
aftenskoleprogram er aktuelt 
i det øjeblik det bliver trykt, 
men ganske kort tid efter er 
det faktisk allerede forældet. 
Kurser bliver overtegnet – og 
burde derfor ikke længere være 
der – nogle bliver flyttet, andre 
kommer til, og alt det kan man 
jo ikke fylde ind i et program 
der allerede er trykt og distri-
bueret. Dertil kommer, at pro-
duktionstiden på sådan en trykt 
sag faktisk er temmelig lang, så 
det folk ser, er altså sådan som 
tilbuddet tog sig ud allerede for 
lang tid siden.

Min drøm er at vi får en aften-
skole, der er mere aktuel, tids-
svarende og vedvarende i sit 
udbud. Det er selvfølgelig en 
satsning vi her har gjort, og det 
kan være vi er et par år for tid-
ligt ude, men det der kan siges 
er, at inden vi gjorde det her, 
viste vores tal, at 70% af vores 
kursister selvbetjente sig selv 
på nettet.

Hvis du tager emnet gravidi-
tet: Der kommer et program ind 
ad døren i august måned, og to 
måneder efter bliver kvinden 
gravid og programmet er for 
længst smidt ud. Vi har lavet 
disse 13 indgange eller temaer, 
som man kan finde både på 
vores hjemmeside og på Face-
book, og via dem kan man 
holde sig orienteret om aktuelle 

Nicolai

1. hvad er præmien i den konkurrence, 
som findes i FO-Aarhus´ nye program? 

2.  hvad er det nuværende navn på det 
kvarter i Aarhus, der en gang blev 
kaldt svinehøjen? 

3. hvad er den engelske forkortelse for 
det, der på dansk kaldes en socialøko-
nomisk virksomhed?

Navn:      ___________________________________________

Adresse: ___________________________________________

                 ___________________________________________

svarkuponen sendes/afleveres til FO-Aarhus, Frederiksgade 78c, 8000 Århus c. du kan også sende 
dit svar via email til nicolai@fo-aarhus.dk . Besvarelsen skal modtages senest den 29. april 2013

kONkurreNceN

 Aftenskoleklubbens blad

Til vinderen er der 2 flasker god rødvin.

vinder af sidste nummers konkurrence:
Poul Krogh, Ellehøjen 12, 8520 Lystrup

svarene på konkurrencen i sidste nr. af Nicolai
1) Nature Explorer afholder sin camp i juni 2013.
2) Filippafonden blev oprettet af ejeren af det tidligere  

børnehjem, ellen.
3) Ordet mandala stammer fra oldindisk.

MiNdre prOgrAM,  
Mere iNdhOld
Af Palle Vinther

det er et noget 
anderledes kur-
susprogram fra 
FO-Aarhus, aarhu-
sianerne har fået ind 
ad brevsprækken i 
år. den traditionelle 
32-siders tryksag er 
erstattet af en farve-
rig, tre-fløjet folder. 
Men hvad ligger der 
bag ændringen? det 
har vi spurgt skole-
leder torben dreier 
om.
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udbud, når det også er aktuelt 
for en selv – og ikke længere 
kun i august og januar. Vi kan 
rullende hen over året opslå 
kurser og dermed imødekom-
me folks behov meget bedre.

Med de tretten indgange 
synes jeg også at folk er bedre 
hjulpet. Lad os tage et eksem-
pel: hvis man er interesseret 
i mad er der ingen grund til 
at man skal finde det emne 
blandt tilbud om fx yoga, jagt-
tegn, kinesisk for begyndere 
eller hvad det nu kan være. 
Taster man mad.fo.dk kommer 
man direkte til sagens kerne. 
Og samtidig får man en masse 
andet mad-relateret stof, links 
til opskrifter, blogs, YouTube 
videoer osv., alt sammen stof, 
der ikke er plads til eller mulig-
hed for at give i et traditionelt 
trykt katalog. Og faktisk – apro-
pos emnet mad – så har vi 
en af landets absolut bedste 
madbloggere som undervi-
ser, Signe Vinther, og hendes 
tusindvis af læsere og deres 
kommunikation på bloggen får 
man nu oven i. På samme måde 
er det også interessant, når en 
af vores lærere i kinesisk lægger 
en præsentation af sig selv ud 
på YouTube via temasiden, og 
dermed bliver folkeoplysning 
pludselig meget mere og noget 
meget bredere end blot at 
følge et kursus. Via muligheden 
for links til blogs, videoer, artik-
ler osv. skabes der netværk og 
interessefællesskaber. Brugeren 

får rigtig meget »indhold« i sit 
aftenskoleliv på den måde. 

Men det her kræver nye plat-
forme, de skal bygges op, og 
det er det vi nu er i gang med.



Det er altså slut med den hæder-
kronede aftenskolesæson?
Ja, sådan kan du godt udtrykke 
det. Der er »sæson« når folk har 
brug for det eller lyst til det.
70% tilmelder sig altså allerede 
nu via nettet. Men hvad så med 
de sidste 30 procent? Risikerer I 
ikke at miste kursister på denne 
omlægning?
Det kan jo godt være vi skal 
have et lille trykt program lig-
gende til dem, der ikke har 
muligheder eller lyst til at gå på 
nettet, og det har vi måske ikke 
været hurtig nok ude med i år. 
Måske skal vi forsøge her efter-
følgende at finde ud af, hvem 
de 30% er, og så lave en målret-
tet annoncering i trykte medier, 
vi ved når dem. Og så er man 
altså stadig mere end velkom-
men til at komme ind i vores 
kursusbutik og tilmelde sige, og 
der er altid en kop kaffe klar.
Har du fået reaktioner fra folk?
Ja en del, men billedet er 
meget sort/hvidt: enten synes 
man rigtig godt om det eller 
også synes man det er det 
dummeste vi kunne gøre. 



Ligger der en besparelse i omlæg-
ningen?
Denne her omlægning har 
på ingen måde været en spa-

reøvelse, men alligevel er res-
sourserne, der bruges til at lave 
det traditionelle program ret 
så store, så på en måde har vi 
alligevel sparet. Den besparelse 
har vi valgt at overlade til vores 
kursister, på den måde at man 
får 15% rabat på kurserne hvis 
man tilmelder sig over nettet 
og samtidig accepterer at mod-
tage vores nyhedsbrev. Og det 
har været populært ud over alle 

grænser. 
Jeg har set folk, der mildest talt 
ikke er gode venner med den 
digitale verden, blive hjulpet 
igennem en online tilmelding 
for at få rabatten, og de har så 
siddet der – måske for første 
gang i deres liv - og lavet en 
transaktion ved computeren, 
og måske fundet ud af at det 
jo ikke er så svært endda. Det 
er sejt!

vinder af sidste nummers konkurrence:
Poul Krogh, Ellehøjen 12, 8520 Lystrup

svarene på konkurrencen i sidste nr. af Nicolai
1) Nature Explorer afholder sin camp i juni 2013.
2) Filippafonden blev oprettet af ejeren af det tidligere  

børnehjem, ellen.
3) Ordet mandala stammer fra oldindisk.

MiNdre prOgrAM,  
Mere iNdhOld interview med  

torben dreier

FO-AARHUS 

KURSER

FO-AARHUS KURSER  ∙  læs alt om kurserne på fo.dk

find os på

www.youtube.com/user/
FOAARHUS

Kurser - samlet oversigt 

www.twitter.com/
FOAARHUS

www.facebook.com/
FOAARHUS

PERSOnlig bEtjEningVi hjælper gerne dig, der ikke har computer-adgang, med at finde frem 
til det rigtige kursus. Kom ind og få en kop kaffe, mens vi hjælper dig og 
får dig tilmeldt.

Du kan også ringe til os, hvis du ønsker information om bestemte 
kurser tilsendt med posten.

Kursusbutikken, Frederiksgade 78C. tlf. 87 46 45 00.

FO-Aarhus

FO-Aarhus

gRøn PROFil
Du sidder med denne folder i hånden i stedet for det sædvanlige, halvårlige aftenskoleprogram fra 

FO-Aarhus. Vi har valgt denne minimalistiske form, for at spare papir/regnskov, ligesom vi har gjort det i 

flere år med vores julehilsner. Ved at sende julehilsner digitalt, har vi fået frigjort midler, som vi har kunnet 

give til velgørende formål i stedet.

Ved at henvise til at læse vores aftenskoleprogram på vores hjemmeside www.fo.dk kan vi få plads til 

mange flere kurser og meget mere uddybende og inspirerende tekst, information og debat end i det 

trykte katalog - og de ressourcer, vi sparer på at lave og trykke sæsonprogrammerne, vil vi kunne bruge 

i udvikling af nye kurser og tilbud i øvrigt.

VinD REjSE FOR 2 PERSOnER til nEW YORKFind det angivne ord i hvert tema og tag begyndelsesbogstavet. 
Sæt bogstaverne sammen  til et ord. Du skal ikke selv finde på et 
ord, blot skrive bogstaverne ned efter hinanden i nedenfor nævnte
 rækkefølge, så finder du frem til svaret på konkurrencen.

IT-klIppekorTFO-Aarhus tilbyder bl.a. seniorer et klippekort i forbindelse med hjælp til selvbetje-
ning på offentlige hjemmesider via internettet. 20 x 1 times undervisning for 40 kr. 
Kortet er gyldigt et år fra første klip.kontakt os på tlf. 87 46 45 00 eller kig ind i kursusbutikken, Frederiksgade 78C.www.fo.dk - Hold nr. FO-klip

MusIkaFTenskolen sÅMaMusikaftenskolen SÅMA, som står for Støtteforeningen ved Aarhus 
Musikskoles Aftenskole, har mere end 20 års erfaring i musikunder-
visning for unge og voksne - i alle aldre. Vi har hold for både begyn-
dere og øvede, gode faciliteter og kvalificerede undervisere.

www.såma.dk

FÅ STYR PÅ 
ORD OG TAL
GRATIS TILBUD
BlIV BeDre TIl Dansk oG MaTeMaTIk, 
HVIs Du Har sVÆrT VeD orD oG Tal

• Undervisning dag eller aften
• Statskontrolleret FVU-prøve
• Ordblindetest

www.dansk-fvu.dk

www.denrytmiskeaftenskole.dk

Effektiv sprogundervisning:•	 Individuelt	niveau•	 e-learning
•	 Mindre	hold
•	 Indplaceringstest•	 Undervisningsjournal•	 Hurtige	resultater

Hello

Si

www.es-sprog.dk kulturklubaarhus.fo.dk

FÅ en uDDannelse soM alTernaTIV BeHanDlerHos zoneterapiskolen Logos tilbyder vi zoneterapeut- uddannelse, akupunkturuddannelse, gode efteruddan-nelseskurser. Vores overordnede mål er at uddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med alternativ behandling.

www.zoneterapiskolen.dk

Fo-aarHus IT-klippekort
20. klip
19. klip
18. klip
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15. klip
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13. klip
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11. klip
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9. klip
8. klip
7. klip
6. klip
5. klip
4. klip
3. klip
2. klip
1. klip

    Vi tilbyder bl.a.:     Stemmetræning  •  Vokalgrupper  •  Kor  •  Instrumenter

Kulturklubben	er	et	forum	for	kultur,	debat	og	samvær.	
Har	du	en	nysgerrighed	overfor,	hvad	der	rører	sig	i	
tiden,	er	kulturklubben	som	skabt	for	dig.
Som	medlem	får	du	en	række	fordele:•	 Gratis	medlemsarrangementer•	 Torsdagsfrokosten
•	 Rabat	på	udvalgte	kurser	fra	FO-Aarhus’	 aftenskoleprogram
•	 Kulturrejser	til	nedsat	pris

Blog

bARn: ord 8
MOtiOn: ord 2
SEniOR: ord 5
gRAViDitEt: ord 5
KREAtiVt: ord 13
DAnS: ord 4
UDEliV: ord 6

DigitAlt: ord 8
SPROg: ord 12
KUltUR: ord 10
PERSOnligt: ord 14
MUSiK: ord 3
MAD: ord 1

Konkurrencen er gældende fra d. 02/04 2013. gå ind på www.fo.dk/konkurrence 
og deltag i konkurrencen. Konkurrencen er lavet i samarbejde med 
www.mangaard-travel.dk. Vinderen bliver udtrukket d. 3. juni 2013 og får direkte besked.

www.gimle.eu

       Har du lyst til at synge i kor?Musisk	Oplysnings	Forbund	og	Den	Rytmiske	Aftenskole	i	Aarhus	
er	sammen	med	FO-Aarhus’	musikundervisning	samlingssted	for	
kor	og	orkestre	med	tilknytning	til	Aarhus.	Der	er	for	tiden	cirka	
12	orkestre	og	25	kor	knyttet	sammen.

www.koriaarhus.dk

få 15% raBat  - tilmeld dig på nettet og abonner på vores nyhedsbrev.
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Fotos fra venstre mod højre: 
Sanne Bjørn (forrest) og Line 
Daugbjerg Christensen fik sam-
let 50 kilo garn ind i biografen 
Øst for Paradis i Paradisgade. 

- Lona Sørensen med et af de 
varme tæpper, som er frem-
stillet til glæde for hjemløse 
eller andre udsatte grupper 
i samfundet. - Leif V. Jensen, 
formand Jahn Sørensen og Balk 
Lapholm fra Lokalhistorie Chri-
stiansbjerg med Christiansbjerg 
Boldklubs fane fra 1933.

en gruppe lokalhisto-
risk interesserede på 
christiansbjerg har 
gennem de seneste 
seks år haft glæde 
af FO-Aarhus studie-
cirkelordning. den 
seneste studiecirkel 
er netop ved at tegne 
sig i form af en gruppe 
strikkende kvinder og 
et garndepot for var-
mestuestrikkerne – en 
sammenslutning af 
frivillige, som strikker 
sokker og andet godt 
til hjemløse og udsatte 
medmennesker.

Magasinet Nicolai har besøgt 
lokalhistorikerne, som på Lokal-
center Bjerggården har dannet 
en studiecirkel og opbygget et 
righoldigt lokalarkiv med en 
hjælpende hånd fra FO-Aarhus, 
som to gange årligt stiller en 
oplægsholder til rådighed og 
desuden er garant for, at studie-
cirklen kan få andre tilskud.
Formand Jahn Sørensen, Leif V. 
Jensen og Balk Lapholm viser 
entusiastisk rundt i det hygge-
lige mødelokale og tager nogle 
af de mange billeder, tegninger, 
optegnelser og dokumenter 
frem, som gruppen på 20-30 
mennesker indtil videre har 
samlet gennem en stor, frivillig 
indsats.
De lokalhistorisk interesserede 
pukler på med at pløje materia-
le igennem, snakke med ældre 
mennesker, som bor og har 

boet på Christiansbjerg, lige-
som gruppen har holdt åbent 
hus, hvor én og anden oplys-
ning kommer frem, når 40-50 
mennesker er samlet og graver 
i erindringen. Om personer, 
forretninger, industri, kulturliv, 
foreninger osv.

proletariatets bydel
Gruppen har sat sig for at 
rette op på, at Christiansbjerg i 
lokalhistorisk forstand er en lidt 
overset bydel, fordi den gen-
nem mange år var proletaria-
tets bydel, lidt isoleret og uden 
for lands lov og ret, både byg-
ningsmæssigt og hvad angår 
infrastruktur og institutioner, 
faktisk helt frem til 1950’erne.

”Christiansbjerg startede i 
1850’erne som selvbygger-
kvarter og har haft mange 
navne gennem tiden: Klondyke, 

Svinehøjen og mange andre,« 
fortæller Leif V. Jensen og Balk 
Lapholm. 
De fleste af husene var træhuse, 
bygget af arbejderklassen af 
forhåndenværende materialer, 
pakkasser og lignende, men 
ofte skabt med stor opfind-
somhed og æstetisk sans for 
smukke proportioner, viser de 
gamle billeder fra det lokalhi-
storiske arkiv.

høns, duer og grise i 
haverne
Flere af de gamle træhuse var 
bygget uden byggetilladelse 
og uden tegninger. Disse huse 
blev senere på kommunal 
ordre pudset op, hvorved træet 
rådnede, og på et tidspunkt 
blev nogle af disse huse, som 
nu kaldtes »dispensationshuse”, 
omfattet af regler som betød, at 
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de nuværende beboere måtte 
blive boende, men husene - nu 
benævnt »25-års huse« - måtte 
ikke sælges videre.
Leif V. Jensen og Balk Lapholm 
påpeger da også, at ikke alt 
var idyl ved de gamle huse, 
for området var ikke oprinde-
ligt kloakeret, mange havde 
høns, duer og grise gående i 
haven, så kredsdyrlægen måtte 
ofte udstede forbud mod at 
drikke vandet fra brønden – og 
påbyde familierne at få bragt 
forholdene i orden …
De lokalhistoriske ildsjæle i 
studiecirklen har indsamlet 
mange oplysninger og effekter, 
og til deres store glæde kom-
mer der også yngre mennesker 
til åbent hus arrangemen-
terne, og enhver, der har lyst, 
er velkommen til at deltage i 
arbejdet eller komme på besøg 

om tirsdagen med effekter og 
oplysninger.

garndepot til 
varmestuestrikkere
En helt ny studiecirkel er startet 
i Frederiksgade af de frivillige 
varmestuestrikkere, som bl.a. 
strikker varme sokker til hjem-
løse.
I Frederiksgade 79 er der fore-
løbig åbnet et garndepot, hvor 
de frivillige den første lørdag 
i hver måned kan hente garn 
til strikketøjerne og aflevere 
færdigvarer. Der er sideløbende 
med dette planer om at starte 
en strikkegruppe, som kan få 
stillet et lokale til rådighed af 
FO-Aarhus.
Ved årsskiftet fik Varmestue-
strikkerne cirka 50 kilo garn 
overrakt i biografen Øst for 
Paradis, hvor biografdirektør 

Line Daugbjerg Christensen 
og hendes bestyrelseskollega i 
FO-Aarhus, Sanne Bjørn havde 
samlet ind.
Lederen af Varmestuestrikkerne, 
Bente Vinding, var overvældet 
over det fine resultat, der bety-
der en god start for det nye 
depot i Frederiksgade.
Kontaktpersonerne Anna Rah-
bek, telefon 21556936, og Ben-
te Ravnskjær Weber, 60918319, 
kan fortælle nærmere om 
udviklingen i dette nye tiltag i 
Aarhus, ligesom kursusbutikken 
i Frederiksgade 78C ligger inde 
med en lille folder, som fortæl-
ler mere om Varmestuestrik.

 FAktA OM  
studiecirkler

 en studiecirkel er en grup-
pe mennesker, der samles 
om et emne eller en sag. 
de har ingen lærer, og har 
først og fremmest brug for 
et lokale til at samles i.

 For et symbolsk beløb 
stiller FO-Aarhus et egnet 
lokale til rådighed.

 For tiden huser FO-Aarhus 
studiecirkler der arbejder 
med innovation, lokalhisto-
rie, strik og billedkunst.

 Flere oplysninger og 
tilmeldingsskema fås på 
http://foaarhus.dk/studi-
ecirkler eller tlf. 8746 4547
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kOrt Nyt 
siden sidst

Først var den i sensommeren 
2012 en grøn gade, så blev 

den i december en rigtig jule-
gade, med pop-op-butikker 
med alt fra galleri over julestue 
til delikatesser. Frederiks-
gade kører videre på den gode 
energi, der blev skabt mellem 
meget forskellige aktører i sid-
ste års Festuge og mange af 
Idébutikkens medlemmer var 
dybt involverede.

Igen i år bruger FO-Aarhus 
e-mail, når venner, samar-

bejdspartnere og forretnings-
forbindelser skal have den 
traditionelle julehilsen. Det 
giver en god besparelse på por-
toudgifterne, og denne bespa-
relse synes vi skal komme gode 
formål til gode. I 2012 udgør 
besparelsen 15.000 kr. og pen-
gene blev uddelt i tre portioner 
á 5.000 kr. til tre forskellige 
modtagere:  Lone Petersen 
på vegne af »Jysk Landsbyud-
vikling i Nepal«, Mette Jensby 
Mortensen og Bodil Mathiassen 
fra værestedet Muhabet  og 
Lone Algot Jeppesen fra »Dia-
log mod Vold«.

Ved en beklagelig fejl faldt indkaldelsen til 
Aftenskolens generalforsamling ud i sidste 
nummer af Nicolai. Vi har derfor måttet 
udsætte generalforsamlingen til marts, 
mere nøjagtigt til 

18. marts kl. 16  
i kursusbutikken,  
Frederiksgade 78c

dagsorden

1. valg af dirigent

2. Forslag til kurser, foredrag 
og aktiviteter til FO-Aarhus´ 
kursusprogram

3. valg af 1 repræsentant (for et år)  
til FO-Aarhus´ bestyrelse

4. eventuelt

tilmelding 
skal ske på fo.dk eller tlf. 8746 4550  
(holdnummer 13-1643).
På generalforsamlingen er man 
stemmeberettiget, hvis man har været 
tilmeldt mindst ét arrangement eller kursus 
hos FO-Aarhus inden for de seneste 5 år. 

Et samarbejde mellem FO-Aarhus og bl.a. ældre 
sagen, hjerteforeningen og kræftens Bekæm-

pelse, resulterer nu i åbningen af saxild strand 
(tidligere Seniorcenter Saxild Strand). Det sker i uge 20. 
Saxild Strand drives som selvejende institution, og har 
fokus på rehabiliterende ophold, sundhed og sund-
hedsfremmende aktiviteter. Formand for bestyrelsen 
er skoleleder ved FO-Aarhus, Torben Dreier. Aftalen 
blev underskrevet d. 30. januar d.å. af rådmand Thomas 
Medom (SF). Tilstede var repræsentanter for Sundhed 
og Omsorg samt FO-Aarhus.

Vi har skrevet om den før, globetowns container, fuld 
af musikinstrumenter og grej, indsamlet på Smuk Fest 

i Skanderborg, og på vej mod Nairobi-forstaden kibea 
i kenya. Nu er der godt nyt. Vi citerer fra Globetowns 
nyhedsbrev: »Efter godt 365 dage i Danmark til indsamling 
af sports- og musikudstyr, 95 dage til afklaring af diverse 
dokumenter, 56 dage på vandet til Mombasa, (med en lille 
omvej for at undgå somaliske pirater), 27 dage i tolden i 
Kenya … og endnu 16 dage i »korruptionskarantæne« (som 
vi ikke betalte), lykkedes det med stor hjælp fra Det Ken-
yanske Håndboldforbund, Den Olympiske Komite i Kenya 
og VedvarendeEnergi, at få containeren ind i Kenya. Hele 
denne »pakke« kostede kr. 56.000, betalt af Globetown. 
Udstyret havde en samlet værdi på ca. kr. 800.000.« Ja, nød-
hjælp er det lange seje træk, som Poul Krebs forudså i vores 
interview med ham om projektet i Nicolai nr. 1/2012. Stort 
tillykke herfra!

Rådmand Thomas Medom (SF) og skoleleder Torben 
Dreier underskriver samarbejsaftalen.

geNerAlFOrsAMliNg i Aftenskolen
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sOciAl-
økONOMisk 
virksOMhed
til FO-Aarhus’ 40 års jubilæum 
den 24. januar ønskede man i 
stedet for gaver, at folk købte 
ressource-andele med formålet  
at skaffe starthjælp til at oprette 
5-10 skånejobs i FO-byen.

FO-Aarhus er en socialøkonomisk virksom-
hed, der bevidst søger at give så mange 
socialt udsatte en chance for at komme ind 
på arbejdsmarkedet som muligt, så de kan 
blive en del af en helhed og et arbejdsfæl-
lesskab. 
Tiltaget er inspireret af CSR-modellen: Cor-
porate Social Responsibility og den gode 
gamle andelsbevægelse. En andel er på 100 
kr., og de går til oprettelse af jobs, der kan 
bestå i nyttigt og måske endda kommercielt 
indbringende aktivitet. Man kunne fx fore-
stille sig fremstilling af julepynt af genbrugs-
materialer, fremstillet i årets løb og til salg i 
julemåneden, eller en grøn pedelmedhjælp 
der fokuserer på sortering af affald, genbrug, 
energibesparelser, bæredygtighed.
Flere idéer modtages meget gerne og du 
kan bidrage med at finde nye ydelser eller 
services til salg på markedet, idet der tages 
udgangspunkt i skånejobbernes evner og 
potentialer.

praktisk info
Beløbet kan indbetales på konto 3627 222 
1993 mærket Ressource-andel og husk at 
angive navn/firmanavn. Send derefter en 
mail (mærket Ressource-andel i emnefeltet) 
til td@fo-aarhus.dk med navn, adresse og 
e-mail, så vi kan holde jer orienteret med 
nyheder efterhånden som projektet skrider 
frem.

det er FOr dyrt!
Du har egentlig lyst til at gå på aftenskolekursus, men afskriver muligheden, fordi 
du er blevet folkepensionist eller har valgt at starte uddannelse. 
Og så er pengene jo ikke så mange, som de har været. Men hvor er det synd, hvis 
du snyder dig selv for muligheden for at lære nyt og møde andre omkring et 
interessant emne eller en gang muskelstyrkende pilates.  For er du en af dem, der 
tilhører en særlig gruppe, så har du mulighed for sat få nedsat din pris. 
Studerende, arbejdsledige, efterlønnere, pensionister, lærlinge og handicappede er 
særlige grupper. Du kan læse mere på fo.dk, ’Sådan tilmelder du dig’ eller ringe 
til kursusbutikken (8746 4500) og høre hvilken rabat du kan få. Vær dog opmærk-
som på, at tilskuddet ikke gælder for borgere fra andre kommuner.
Uanset om du er berettiget til nedsat pris eller ej, så har FO-Aarhus besluttet at til-
godese alle kursusdeltagere med 15 % rabat, hvis de betjener sig selv på nettet og 
siger ja til at modtage vores elektroniske nyhedsbrev i minimum 12 mdr. Vi hjælper 
gerne med at tilmelde dig og hvis du har en partner på samme adresse, der gerne 
vil med, så kan husstandsrabat nedsætte prisen yderligere.

Hvad Har disse to kvin-
der tilfælles?
– de er 
begge 
med når 
kulturklub-
ben mødes 
i denne 
sæson!

*Prisen er for pensionister, efterlønnere og studerende 
 der er bosiddende i Aarhus kommune.  
For andre er prisen 450 kr.

Se hele programmet og tilmeld dig på KulturklubAarhus hjemmeside www.kulturklubaarhus.dk

FO-Aarhus
Frederiksgade 78C

8000 Aarhus C.
Tlf.: 87 46 45 00

www.fo.dk & fo-aarhus.dk

Kulturklubben er et ret nyt initiativ fra  
FO-Aarhus. Princippet bag er enkelt 

– gedigne oplevelser 
 til en overkommelig pris.

Som medlem får du gratis adgang til en række 
arrangementer. I foråret 2013 gælder det:

•	 En	aften	med	Hanne	Bech	Hansen	
•	 Johannespassionen	af	J.S.	Bach	i	Aarhus	

Domkirke 

•	 En	hel	lørdag	med	fem	introduktioner	til	 
Søren	Kierkegaard	på	Aarhus	Universitetet

•	 Et	foredrag	af	Stine	Bosse

Som medlem får du også op mod 50% rabat 
på	udvalgte	arrangementer	blandt	FO-Aarhus’		
kulturudbud, fx

•	 Virksomhedsbesøg	på	Museum	Overtaci,	
Kvindemuseet,	Galleri	MøllerWitt.

•	 Tre	lørdage	i	festligt	selskab	med	gamle	
revyviser,	filmstrimler	og	komik

•	 Litterære	foredrag

•	 Torsdagsfrokoster	i	selskab	med	Thorkild	
Simonsen	eller	Hans	Krull

•	 Udstilling	om	50	år	med	Karolines	køkken	på	
Gl.	Estrup	

Medlemskab  

i foråret koster  

290 kr.*

sOciAl 
økonomisk
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juBilæuM
medarbejdere og samarbejdspartnere.  FO-Aarhus benyttede samtidig 
lejligheden til at fremvise den nyerhvervede ejendom i FO-byen, 
Frederiksgade 79.

FO-Aarhus fyldte 40 år den 24. januar 
2013 og fejrede dagen med brunch for

Trængsel omkring  
buffeten med brunch

Gæsterne var 
mødt talrigt 
frem og der var 
trængsel fra 
morgenstunden

Næstformand i FO-Aarhus 
bestyrelse Einer Hviid Jen-
sen udnævnes til æresmed-
lem af bestyrelsesformand 
Per Adelhart Christensen …

… og skoleleder 
Torben Dreier 
til borgmester 
i FO-Byen, med 
flot borgmester-
kæde, kreeret af 
Marianne Perto. 
Her den nyud-
nævnte med 
kulturrådmand 
Mark Pereira 
Christensen …

… og med 
veteranen 
Søren 
Marcus-
sen fra 
Opgang 2

Gæsterne 
blev for-
svarligt 
serviceret!

 FO-Aarhus Fordi netværk handler om mennesker


