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Nicolai
udkommer 4 gange om 
året. Bladet postbesørges til 
FO’s kursusdeltagere samt 
lægges frem på biblioteker 
og offentlige kontorer.

AftenskoleKlubben
AftenskoleKlubbens formål 
er at udbrede folkeoplys-
ning indenfor almene, øko-
nomiske, politiske, sociale 
og kulturelle emner; samt 
at arbejde for de idealer 
som De Forenede Nationer 
står for, samt at sikre med-
lemmernes indflydelse på 
FO’s virke. Ved tilmelding til 
et af FO’s kurser bliver man 
automatisk medlem af FO’s 
medlemsforening for 10 kr., 
som overføres fra  
tilmeld ings gebyret.

Torben Dreier
SkolelederDebAT

Vi har med stor glæde fulgt 

udviklingen i FO-Århus, og det 

har været utrolig interessant og 

spændende at se hvordan Fol-

keoplysningens Hus har taget 

form, siden købet for omkring 

5 år siden. Det har været over-

raskende hvor hurtigt det har 

fået en plads i bevidstheden 

hos folk, hvordan folkeoplys-

ningen har fået plads og rum 

til at gøre hvad den er bedst til. 

Det er fascinerende hvor meget 

energi en enkelt bygning kan 

skabe, rumme og føre ind i fol-

keoplysningen, og give den nye 

muligheder, fornyet intensitet 

og dynamik.

Nu blæser vi så fanfarer og 

kaster os ud i en Folkeoplys-

nings by. Vi må erkende at vi 

tænkte for snævert da vi købte 

Folkeoplysningens Hus, men vi 

havde simpelthen ikke fantasi 

til at forestille os, hvad det kun-

ne blive til og føre med sig. 

Nu har vi så nye drømme og 

nye visioner og vi er parate til 

næste skridt. Folkeoplysningens 

By, også kaldet FO-byen, bliver 

en realitet når FO-Århus holder 

flyttedag den 1. August. 6000 

m2 lokaler til brug i folkeoplys-

ningens navn. Plads til udfoldel-

se, plads til fornyelse og plads 

til at yde den bedste service.

Plads til at vores ideer kan få lov 

til at udfolde sig. 

Den nuværende kursusbutik 

forvandles til Idébutikken, et 

sted hvor der kommer til at 

være et væld af nye aktiviteter. 

En udvekslings- og formid-

lingsterminal, hvor det kun er 

fantasien der sætter grænserne. 

Idébutikken bliver stedet hvor 

du kan få en oplevelse, få oplys-

ninger og få viden, og meget 

mere.

I forbindelse med administra-

tionen, som kommer til at høre 

til i Frederiksgade 78C, over 

gården, skabes der et Projekt-

laboratorium, en projektvugge 

som et udklækningssted og 

udviklingssted for idéer. Idéer 

i alle afskygninger vil her få 

hjælp til at vokse sig store.

Så når FO-Århus med FO-

byen samles og styrkes i fokus, 

ressourcer og kompetencer vil 

meget være nyt, og sådan må 

det være. Vi bestræber os hele 

tiden på udvikling og blive 

bedre ikke kun til det vi er gode 

til i forvejen, men bedre til at 

give alle Århus’ borgere nye 

spændende muligheder, der 

kan tilfredsstille behovene for 

samvær, oplevelser, netværk, 

viden, lærdom og oplysning, 

og sådan vil det fortsætte med 

at være.

Med FO-byen er FO-Århus den 

samme. Den samme og meget 

mere. Vi glæder os til at byde 

dig velkommen i de nye omgi-

velser.

Nicolai

1.Hvornår flytter FO-Århus?

2. Hvad bliver kursusbutikkens nye adresse?

3. Hvad er navnet på tegneren der har tegnet 
FO-byen?

Navn:

________________________________________

Adresse:
________________________________________

________________________________________

Svarkuponen sendes/afleveres til FO-Århus, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C. Du kan også sende 
dit svar via email til nicolai@fo-aarhus.dk . besvarelsen skal modtages senest 31. August.

KONKURReNCeN
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 AftenskoleKlubbens blad

Det trækkes lod om 2 flasker rødvin, blandt de rigtige besvarelser..

Svarene på konkurrencen i Nicolai nr. 1, 2009
1. Svaret findes ikke i bladet
2. 6 kilo CO2
3. Mandag den 23. Februar kl. 16.00



FO-byen, hvad er det? 
tænker du sikkert som 
mange andre med dig. 
Du har hørt om DGI-
byen og måske andre 
lignende ’byer’, men 
FO-byen, hvor er det 
lige den ligger?

Det er sikkert og vist. Pr. 1. 

august flytter FO-Århus’ admini-

stration, butik m.v. til Frederiks-

gade 78 A, B, C. FO-byen er den 

samling af bygninger, som FO-

Århus får på Frederiksgade og 

de nuværende på Vester Allé. 

Her vil en stor del af FO-Århus’ 

aktiviteter ligge, men også en 

lang række af andre aktiviteter.

Jeg har lavet en aftale med 

skoleleder Torben Dreier for at 

få lidt mere at vide om hvad det 

bliver for et sted, hvilke tanker, 

ideer og visioner der er for 

området. Det er med lidt bange 

anelser jeg går ind på kontoret. 

Jeg er forberedt på at blive 

bombarderet med informatio-

ner, for når Torben begejstres 

går det stærkt, og jeg ved at 

han har mange ideer og visio-

ner for den nye bydel FO-byen. 

Jeg må træde varsomt, og for-

søge at holde ham i kort snor. 

Det er ingen let opgave, men 

nogen skal jo gøre det.

Torben, hvorfor lige 
navnet FO-byen?

FO- byen, er jo en forkortelse 

af Folke Oplysnings Byen. Og 

egentlig er det meget nærlig-

gende. De fleste har hørt om 

eller kender til Folkeoplysnin-

gens Hus, som nu bliver en del 

af FO-byen. Et hus der gennem 

årene er blevet brandet og 

kendt for at være et moderne 

hus for undervisning, oplys-

ning, samarbejdsrelationer og 

netværksdannelse på tværs. 

Med navnet FO-byen er det 

tanken at brede begrebet ud, 

som et udtryk for den favnelse 

der kommer til at være til stede 

i den nye by. Samtidig er det 

lidt en pendant til DGI-byen 

og DGI-huset, som er et kendt 

brand. Det handler om at skabe 

en genkendelighed.

FO-byen, hvad er det for 
et sted? 

Man skal være varsom med 

hvilke spørgsmål, man stiller 

Torben Dreier. Der er tale om en 

mand der brænder for sagen, 

og når han først kommer i gang, 

kan det være svært at følge 

med, og det kan være svært at 

stoppe ham.

 Lige nu arbejder vi med for-

skellige slogans, som skal søge 

at rumme hvad FO-byen er for 

et sted. Det er f.eks. slogans 

som: FO-byen samlingssted for 

netværk, ide- og projektudvik-

ling, oplysning og viden. 

Som meget er en forlængelse 

af Folkeoplysningens Hus’ funk-

tion i dag, og man kan godt 

sige, at FO-byen er huset der 

har vokset sig stort.

Kan man sige, at FO-byen 
er en oase for kreativitet, 
udvikling og afprøvning 
af ideer og visioner?

Ja, det er netop tanken med 

FO-byen, koblet sammen med 

Folkeoplysningens Hus’ nuvæ-

rende funktion, hvor der er 

mange forskellige inde i kortere 

eller længere tid, der skabes 

relationer, samarbejde og 

netværk. Det er hele tiden en 

levende og bevægelig dynamik, 

og det skal være til stede i FO-

byen. Vi modtager rigtig mange 

henvendelser fra mennesker 

med ideer, projekter og evt. 

ansættelse, og der er brug for et 

sted hvor ideerne og visionerne, 

som det handler om, kan vokse 

og gro. Hvor der kan ske en 

sparring til fælles bedste.

Men grundlaget er vel 
stadig folkeoplysning?

Ja, det grundlæggende element 

er og vil altid være folkeoplys-

ningen. Det er værdierne og 

intentionerne i folkeoplysnin-

gen der er bærende. Det hand-

ler om mennesker, om at bræn-

de for tingene og have noget 

på hjerte. Det er hvad FO-Århus 

handler om. Vi ønsker at skabe, 

og hjælpe med at skabe, at 

virkeliggøre de gode ideer, at 

skabe nye samarbejdsrelationer, 

at nedbryde rammer og skabe 

nye konstellationer.

Har det altid været 
tanken at samle 
FO-Århus?

Nej, det har egentlig aldrig 

været tanken. Faktisk har jeg 

altid set det som værende en 

fordel, at FO-Århus var delt i 

mange små enheder. Det giver 

en stor frihed. Når noget bliver 

stort, som FO-byen, bliver det 

nødvendigt med mange flere 

regler, for at det kan fungere. 

Og regler er begrænsende, eller 

kan være det. 

Tanken om at samle FO-

Århus er først opstået under-

vejs i processen. Den opstod, da 

muligheden pludselig opstod, 

og jeg ser ikke reglerne som en 

hindring længere, for det vi får 

til gengæld i FO-byen, er at der 

skabes en fantastisk synergi.

Og for brugerne bliver det nu 

muligt, at få oplevelser og erfa-

ringer på alle planer. Alt vil være 

på et sted. Du kan spise i FO-

byen, kan bruge din krop fysisk, 

få ny viden og spændende 

oplevelser. Der er simpelthen 

noget for hele mennesket.

er alt så på plads nu i 
forhold til FO-byen?

Nej, vi arbejder stadig med 

forskellige ting. Bl.a. har vi ikke 

fundet det endelige slogan, og 

skulle nogle læsere have ideer 

og forslag er vi meget åbne for 

dem. 

Vi har desuden en plan om 

at give de forskellige bygninger 

navne, for at gøre det lettere at 

finde rundt, og her er vi også 

meget modtagelige for forslag 

fra læserne.

Og så har vi flere planer for 

udvikling af området i fremti-

den. Meningen er at området 

skal blive en helhed. Lige nu er 

der to adskilte gårde, på sigt 

skal de lægges sammen, der 

skal laves et gårdmiljø og der 

skal laves en hængende have 

i stil med den vi har i Guld-

smedgade. Der er planer om et 

kunstværk på gavlen af admi-

nistrationsbygningen, og der 

kommer flere ting hele tiden. 

Og sådan må det være, FO-byen 

bliver/er et område i bevægelse, 

i konstant udvikling.

Jeg stopper Torben Dreier 

her. Han har talt sig varm, taler 

meget hurtigt og jeg er helt for-

pustet, har krampe i hånden af 

at tage notater, det blev til mere 

end jeg kan bruge i 10 udgaver 

af Nicolai. Men sådan er det, 

han er en mand med mange 

ideer og visioner.

Af Peter  SchultzSe mere på  www.fo-byen.dk
FO-byeN



Der er ikke tale 
 om en Christoffer 

Columbus opdagel-
sesrejse, men en opda-
gelsesrejse for dig, når 
du bevæger dig rundt 

i FO-byen, fyldt med 
oplevelser der under-
holder, orienterer og 

dygtiggør dig. 
Opdagelser og oplevel-
ser der gør dig klogere 
på dig selv og klogere 

på verden på alle muli-
ge måder. 

FO-byen, hvor ting 
samles

Det er en bredt favnende vifte 

af aktiviteter, der kommer til at 

foregå i FO-byen. Det er ikke 

fordi der kommer til at foregå 

en hel masse andre aktiviteter, 

end der på nuværende foregår 

i FO-regi, i hvert fald ikke til en 

begyndelse. Men tingene sam-

les, og der opstår nye mulighe-

der, både for os som folkeop-

lysningsforbund, og vigtigst af 

alt, for dig som bruger. Du har 

pludselig alt lige ved hånden, 

og kan ved brug af meget få 

skridt, tilmelde dig et kursus, 

deltage på kurset, og i pausen 

få dig en bid brød.

et overblik

Der er 3 indgange til FO-byen, 

fra Christiansgade, Vester Allé 

og Frederiksgade. Aktiviteterne 

i de forskellige bygninger er 

meget varieret. I Folkeoplysnin-

gens Hus er alt i grove træk ved 

det gamle. Vælger du indgang 

8A, vil du i kælderen finde Café 

Nicolai, som byder på kaffe/

te og diverse drikkevarer. Om 

formiddagen kan du få dig en 

morgenbuffet, til frokost laves 

der en varm-dagens-ret, her 

udover kan du købe forskellig 

fortæring, som der kan være 

brug for. Næring til kroppen, 

efter at kroppen er blevet brugt 

både fysisk og mentalt.

Kroppen

Den fysiske udfoldelse foregår 

i den anden ene af huset i 

kælderen (0.09), direkte ned fra 

indgang 8B. Fysiske aktiviteter 

der spænder over så forskellige 

ting som, Tai Chi, Yoga og Pilates 

til dans: Salsa, Mavedans og Fla-

menco. De kropslige aktiviteter 

er dog ikke forbeholdt kælde-

ren. På niveau 1 findes et bevæ-

gelseslokale (1.05) og på niveau 

2 i samme ende, som indgang 

8B findes endnu et bevægel-

seslokale (2.07), hvor der bl.a. 

findes Ballet. En anden aktivitet 

der også findes her, som er 

af lidt mindre fysisk karakter, 

om end det har med kropsligt 

udtryk at gøre, er Drama.

En opdagelsesrejse    gennem FO-byen
Af Peter  Schultz
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En opdagelsesrejse    gennem FO-byen
2. SAL
Straksafklaring
Århus produktionsskole
Gimle: På livet løs
Gimle: Når stress ta’r magten
College Århus
Gimle: borger i samfundet
eDb

HeLe eTAGeN
ÆldreSagen

GIMLe
Det hele menneske
Mindfulness

GIMLe
Mandala

1.SAL
eS-sprog + FVU
2.SAL
Jobcoaching 
Gimle m.m.
3.SAL
Renhold 
Gimle: Intro-kursus

GIMLe
Kvindeliv

FOReDRAGSSAL

beVÆGeLSeSFAG

CAFé NICOLAI

OPGANG 2 ADMINISTRATION

5

Tegningerne er lavet af  
Gunnar Johnsen

Menneskehjælp og 
aftenskole
På niveau 1 holder Ældresagen 

til, og i 8B enden af huset findes 

der en stor foredragssal, som 

flittigt benyttes til alle mulige 

arrangementer, bl.a. spændende 

inspirerende foredrag. Husets 

niveau 2 rummer en lang række 

projekter. FO-Århus’ daghøj-

skole Gimle, der har en lang 

række forløb, er placeret rundt 

i de forskellige bygninger. Her 

på 2. holder holdene, ’På livet 

løs’, ’Når stressen tager magten’, 

’Borger i samfundet’ til. Endvi-

dere projekter som Århus pro-

duktionsskole, College Århus, 

og ’Straksafklaring’. FO-Århus’ 

aftenskole har også undervis-

ningslokaler her, bl.a. er det her 

EDB-kurser hører til, Seniorfag-

skolen m.f. På niveau 3  

findes Gimle projektet ’Kvin-

deliv’.

Som du kan se er det et hus 

med mange aktiviteter. Vil du 

vide mere om nogle af de ting 

der nævnes, kan du altid gå ind 

på vores hjemmeside (www.fo-
aarhus.dk) , hvor de er beskre-

vet fyldestgørende.

Kursusbutikken og 
eS-sprog

På Frederiksgade 78A, ud mod 

gaden, kommer kursusbutik-

ken til at ligge. Den bliver dog 

meget mere end en kursusbu-

tik, hvor du tilmelder dig kurser 

og betaler. Derfor får den også 

navnet Idébutikken. På 1. sal er 

ES-sprog flyttet ind. Det er ste-

det hvor al sprogundervisning   

 foregår. 2. sal er Gimle: 

’Jobcoaching’. 3. introduktions-

kurser til Gimle kurser og ’Ren-

holdet’.

I 78B befinder endnu et Gimle 

kursus sig; nemlig ’Mandala’, 

et kursus for mennesker som 

befinder sig i en krise. Dets mål 

er at give dig ny energi og for-

nyede perspektiver på dit liv.

Administration m.m.

78C, et stort rødt baghus, er ste-

det for hele FO-Århus’ administra-

tion. I stuen er der forskellige 

kontorer og mødelokaler, det er 

her ideer opstår og modtages, og 

søges virkeliggjort, i samarbejde 

med 1. salen som overvejende er 

forbeholdt regnskabsafdelingen. I 

stuen får et område tilnavnet Pro-

jektlaboratoriet og Projektvug-

gen. 2. sal rummer projekter som 

f.eks. ’Opgang 2’ og ’Potemkin’, og 

en del aftenskole undervisning.

Muligheder, muligheder 
og atter muligheder

Som du kan se, er der mange 

muligheder i FO-byen, og der er 

mange flere end der her er plads 

til at nævne. Der er også i FO-

byen du finder Århus Retshjælp. 

En del af de større lokaler lejes 

ud til fester og andre arrange-

menter. http://fo-aarhus.dk/
lokalebooking. Og FO-Århus 

har forskellige events som også 

foregår på området. 

For mere om Gimle kurserne se 

www.gimle.eu. Se også  

www.fo-aarhus.dk,  
www.folkeoplysningensby.dk, 
www.folkeoplysningenshus.dk



Når man siger admi-
nistration, tror jeg de 
fleste kommer til at 
tænke på en bureau-
kratisk, stationær og 
lidt tung størrelse. 
Men rent faktisk er 
projektlaboratoriet en 
del af administratio-
nen, og ja, der er selv-
følgelig alle de almin-
delige administrative 
opgaver, som regi-
strering, løn osv., der 
er bare meget andet, 
som også er en del af 
denne organisme. 

FO-Århus kan lide at være 

anderledes, ikke bare for at 

være anderledes, men fordi 

der er brug for nogen der ser 

på ting med lidt andre øjne. 

Nogen som er i stand til at 

se ind bag det umiddelbart 

synlige, og se potentialet. Også 

anderledes ved at være i stand 

til at løse opgaver og problem-

stillinger på kreative, unikke 

måder. 

Henrik Gram Nielsen, som 

er mangeårig projektmedar-

bejder hos FO-Århus, ser store 

muligheder i det at store dele 

af FO-Århus samles. Admini-

stration m.m. samles i et stort 

kontormiljø, og hvor der tidli-

gere har været en opdeling i 

små enheder, hvilket har gjort 

samarbejde på tværs mere 

krævende, forudser Henrik, at 

udvikling bliver mere nærvæ-

rende. Det bliver et rum, der 

lægger mere op til snak på 

tværs, at spille bold med hin-

anden og lade nye ideer opstå. 

Ikke nødvendigvis som et 

direkte mål i sig selv, men som 

en naturlig følge. Han mindes 

hvordan han tidligere sad over 

for Grøn Guide Sussie Pagh, og 

hvordan de sparrede. Sussie 

Pagh, som også bliver en del af 

projektlaboratoriet.

Som sagt, er der intet 

stationært over administra-

tion og ledelse i stueetagen 

i Frederiksgade 78C. Dele af 

kontormiljøet vil komme til 

at fungere som kontorhotel.

(www.firmalokale.dk) Et sted 

hvor grupper, enkeltpersoner 

og projekter kan leje sig ind, i 

kortere eller længere tid, og i 

denne periode være en del af 

et dynamisk miljø, med ide-

sparring og hvor ideer afprøves 

før de evt. virkeliggøres. Så det 

er altså et område, som hele 

tiden vil være i bevægelse og 

forandring.

Det er et sted hvor, som Henrik 

siger, der er større kontakt og 

samspil, og samspil kan godt 

forstås som modspil.

Henrik fortsætter:

Der har nok i en periode været 

en tendens til at vi har haft 

meget fokus på egne ideer og 

projekter. I en årrække blev 

der søsat rigtig mange, og der 

har været et behov for at følge 

disse til dørs, og få dem til at 

køre selvstændigt.

Flytningen og de nye omgi-

velser varskoer en genopdyr-

kelse at Kulturel Rådgivning 

(KR), som altid har været en 

væsentlig del af FO-Århus, 

men som ikke har fået helt så 

megen opmærksomhed de 

senere år. Jeg kunne godt fore-

stille mig, at KR ændres til at 

blive en kulturel katalysator.

Vi er til for at hjælpe, det har 

vi altid været, og det vi i pro-

jektvuggen kan hjælpe med er 

ressourcer af forskellig karakter. 

Da vi har arbejdet sammen 

med kommunen og en lang 

række instanser igennem tiden, 

har vi et væld af kontakter i for-

hold til det f.eks. økonomiske, 

vi ved hvor der skal søges m.v.. 

Vi har et kæmpestort netværk 

og kan være behjælpelige i 

forbindelse med netværkssam-

menføring.

Vi kan være 
fødselshjælpere
Vi kan hjælpe med at afprøve 

ideer, udvikle ideer, virkelig-

gøre ideer. Vi har manpower, 

støtte, viden og en rigtig stor 

erfaring. Og det er ikke kun 

på det nationale plan. Vi har 

nu mulighed for at få oprustet 

det internationale samarbejde, 

og brede det ud i netværket. 

Udveksling af tanker og ideer, 

på tværs af netværk og natio-

nale grænser.

Ideer har det med at være 

nogle teoretiske størrelser, som 

det kan være svært at kon-

kretisere, når man selv er dybt 

begravet i dem. Der kan vi gå 

ind og se på dem med friske 

ubundne øjne, og dermed 

finde nye veje.

Projektlaboratoriet handler 

også om at skabe nye samar-

bejdsrelationer og udvikle de 

eksisterende. At se og bruge de 

uendelige mængder af ressour-

cer der er til stede alle mulige 

vegne, og som slet ikke udnyt-

tes i tilstrækkelig grad.

Se os som en idébank

Et sted hvor ideer kan vokse. 

Se os som en projektbørs. Et 

sted hvor du kan blive og være 

en del af projekter. Hvor du kan 

investere i og/eller finde inve-

storer til projekter.

Se os som en kompetence-

butik. Et sted hvor du kan finde 

de kompetencer du har brug 

for, eller få hjælp til at finde 

dem.  

Se mere på  

www.projektvaerkstedet.dk

PROJeKTLAbORATORIeT
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og projektvuggen
Af Peter  Schultz
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Æbleopskrift

Tufahija (bosnisk æbledessert)

7

INGReDIeNSeR:
1 kg æbler
1 l mælk
1 citron
Sukker

og projektvuggen
Idébutikken er den 
nuværende kursusbu-
tik i Guldsmedgade, 
der gennemgår en 
forandring med flyt-
ningen. Vigtigt er det 
dog lige at slå helt fast, 
det kan godt være at 
der vil være en del 
nyt, men der vil også 
være alt det gamle, og 
det gælder generelt i 
forbindelse med flyt-
ningen, der kommer 
en masse nyt, mens alt 
er ved det gamle. 

Fornyelserne rører ikke ved 

vore kerneydelser i forbindelse 

med aftenskolen, udtaler Jette 

Bach, kursuschef for aftensko-

len.

Idébutikken bliver et sted, som 

kommer til at emme af liv 

og bevægelse. Det er et sted 

som får en lang række funk-

tioner, det bliver en konstant 

forandrende størrelse, så du 

som bruger og besøgende, vil 

kunne have en oplevelse af at 

komme ind et nyt sted, bare 

med ugers mellemrum.

Idébutikken er ikke bare én 

butik. Det er mange butikker 

i en. Det bliver et sted hvor 

spændende lejere kan leje sig 

ind i en periode og prøve en 

idé af. Det bliver et sted, hvor 

igangsættere kan prøve at 

have ting stående til salg, eller 

som udstilling. En del af butik-

ken kan siges at blive et ekspe-

rimentarium. 

Torben Dreier ser butikken 

som et sted hvor der kan være 

afprøvning af arbejdende 

værksteder. Det kunne f.eks. 

være en glaspuster, der vil prø-

ve at synliggøre sig. Eller det 

kunne f.eks. være et sted, der 

var Festugens vindue i byen.

For Jette Bach, er der mange 

interessante muligheder. Jeg 

ser det i høj grad som et sted, 

hvor folk finder hinanden. Et 

formidlingssted, hvor der i 

visse tilfælde kun skabes kon-

takt mellem 2 mennesker, som 

så selv finder ud af resten. Et 

eksempel kunne være en der 

er ved at lære et sprog, og som 

søger en indfødt, der kan spro-

get, og som skal lære dansk. De 

får muligheden for at lave en 

byttehandel.

Jeg ser det også som et sted, 

hvor folk har mulighed for at 

komme og efterlyse et eller 

andet. Man kunne forestille 

sig en elektronisk opslagstavle, 

hvor der sættes opslag op. Det 

kan være én, som søger andre 

der er interesseret i origami, 

og gerne vil skabe en gruppe. 

Det vil meget være at skabe 

kontakter og netværk mellem 

mennesker. 

Som en del af butikken, 

forestiller jeg mig også en 

sprogcafé, hvor der kan finde 

sprogudveksling sted, og hvor 

der er et hjørne hvor man kan 

sidde og skrive en seddel (på 

papir eller elektronisk) på dette 

eller hint der søges.

Det bliver et sted hvor man 

kan komme ind og få minikur-

ser. Hver onsdag i tidsrummet 

11-16 holder „Bliv dus med din 

computer“ tlf. eller internet 

åben. Få f.eks.  hjælp til at 

komme ind på kommunale 

hjemmesider m.m. Det kunne 

være at få hjælp med sin mobil 

eller andre ting.

Og Jette fortsætter sin strøm 

af idéer til idébutikken. Den 

kunne have en informations-

funktion. Det kunne være 

offentlige projekter, nye ting 

der skal gøres opmærksom 

på, kommunale eller andet, 

der kunne være materiale og 

andet i forbindelse med en 

kampagne.

Der vil også være en mere 

almindelig butiksdel, salg af 

diverse varer. Og endelig så er 

det en idébutik. Så det er et 

sted hvor du kan komme ind 

og få vendt dine ideer, eller 

give os nogle idéer. Det er et 

inspirationssted, både for dem 

i butikken og for dem som 

besøger butikken.

To ting er dog lige vigtig at 

få med, og det er, at kursusbu-

tikken stadig er kursusbutikken, 

og endelig er det essentielt, 

at alt hele tiden foregår med 

fastholdelse af de værdier vi 

har som bl.a. grøn organisation, 

slutter Jette Bach. Og her er 

hun meget enig med Torben 

Dreier, for hvem det handler 

om ideer og visioner, og hvor 

det grundlæggende element 

er folkeoplysning og ikke det 

kommercielle.

Idébutikken, er et sted, som 

det bliver nødvendigt at besø-

ge med jævne mellemrum. Der 

vil være inspiration og oplevel-

ser, som trækker ind i FO-byen 

og rækker ud i verden. Det er 

stedet, som skaber win-win 

relationer mennesker imellem.

www.idé-butikken.net.

Æblerne skrælles og udhules (befries for kernehus), hvorpå de koges i vand, der 
er tilsat sukker og tillige citron, for at æblerne ikke skal koge i stykker.
De kogte æbler fyldes med valnødder, der er kogt i mælk med sukker. Æblerne 
garneres med flødeskum og pyntes med bær.

150g valnødder
Flødeskum
bær: vindruer, jordbær, kirsebær eller lignende

Af Peter  Schultz



Fordi netværk handler om mennesker
FRIT OPLySNINGSFORbUND

I dette nummer af 
Nicolai er du blevet 
præsenteret for FO-
byen, og forskellige 
dele af denne, og har 
samtidig kunnet se 
nogle, synes vi, fan-
tastiske illustrationer 
af området. 

At lave sådanne tegninger er 

ikke noget enhver kan gøre, 

og det er da også en yderst 

kompetent herre, der er ble-

vet fundet til opgaven, og vi 

synes det er på sin plads at 

han præsenteres.

Gunnar Johnsen er navnet 

på tegningernes kreatør. 

Gunnar har mange års erfa-

ring indenfor kommunika-

tion i forskellige relationer og 

med forskellige udtryk. Han 

er bl.a. uddannet tegner, men 

har ikke ladet sig begrænse 

i sit udtryk, og har arbejdet 

med reklame, tv-produktion, 

bogillustrationer og mange 

andre ting. Gunnars evne til 

at indgå i utallige sammen-

hænge har givet ham tilnav-

net Kamæleonen.

Når der skal laves tegnin-

ger, ligesom dem Gunnar 

har tegnet af FO-byen, er 

der en lang række hensyn, 

der skal tages og  vinkler der 

skal klarlægges. For at det 

er muligt at kommunikere 

det ønskede og være klar i 

sin kommunikation, bruger 

han bl.a. en teknik der kaldes 

omvendt perspektiv, eller 

frit perspektiv. Denne teknik 

indebærer at nogle ting ned-

tones, mens andre ting frem-

tones, og dette uafhængigt 

af virkelighedens perspekti-

ver og proportioner.

Gunnar er nordmand, men 

bor i dag tæt på Århus, hvor 

han arbejder som artdirector 

og koncept-designer i rekla-

mebranchen, samtidig med 

at han driver et lille galleri og 

tegnestue.

Om det kreative og kunst-

neriske har Gunnar følgende 

betragtning:

”Den som søger bredt 

og betragter verden i flere 

perspektiver kan opnå en 

dybere forståelse og et friere 

kunstnerisk udtryk, end man-

ge som alt for tidlig vælger 

specialiseringens vej. Det er 

livets mangfoldighed som gir 

kreativiteten næring.”

Se det er en mand efter 

FO-Århus’ hjerte, åbenhed og 

nysgerrighed, og ikke mindst 

mangfoldighed er netop 

hvad folkeoplysning hand-

ler om, og er i særdeleshed 

hvad du altid vil kunne finde 

i FO-byen. Vil du vide mere 

om Gunnar finder du ham på 

www.gunart.dk.

Tak til Gunnar

Guldsmedgade 25 • 8000 Århus C • Tlf.: 8746 4500 • www.fo-aarhus.dk
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eT bILLeDe AF FO-byeN

UMM-MAGASINPOST ID-nummer46 683

DANMARKPP

Af Peter  Schultz


