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AftenskoleKlubbens formål
er at udbrede folkeoplysning
indenfor almene, økonomiske, politiske, sociale og
kulturelle emner; samt at
arbejde for de idealer som
De Forenede Nationer står
for og sikre medlemmernes
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virke. Ved tilmelding til et
af FO-Aarhus´ kurser bliver
man automatisk medlem
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DEBAT

Torben Dreier
Skoleleder

Leder

Når det i disse år ser ud som
om, at interessen for de traditionelle aftenskoleaktiviteter er
vigende, og fok forventer noget
andet af os end for 15 eller 25 år
siden, ja så må vi stramme os an i
folkeoplysningen. Vi må redefinere, hvad folkeoplysning kan være
i en moderne, teknologiseret og
globaliseret verden.
Men vi kan ikke gøre det alene.
Inddragelsen af nye områder
er ofte sket i samarbejde med
kommunale samarbejdspartnere,
og derfor er det naturligt i et

valgår at spørge kommunalpolitikerne om deres visioner for et
fremtidigt samarbejde.
Det har vi gjort på en meget
konkret måde. Kulturministeriet
afholdt i foråret en konferencen
om visioner for folkeoplysningen.
Det kom der nogle klare anbefalinger ud af, og dem har vi bedt
de lokale spidskandidater se
nærmere på. Deres svar kan du
se længere fremme i bladet
Jeg vil ikke lægge skjul på, at
jeg er meget glad for deres svar.
Hos alle partier er der en aner-

kendelse af, at folkeoplysningen
er en aktiv og værdifuld samarbejdspartner i forskellige sammenhænge, og svarene vidner
om, at politikerne i
Aarhus ikke har muret sig inde
bag en automat-holdning til,
hvad aftenskolen »plejer« at
være, men at man er rede til at
inddrage os som politiske medspillere på nye områder og også
flytte om på de økonomiske midler, hvis det bliver nødvendigt.
God læselyst og godt valg!

Nicolai – for sidste gang
Det eksemplar af
Nicolai, du sidder med
i hånden, bliver det
sidste. Ikke sådan i
almindelighed, men i
papirformat.
Vi synes at tiden er inde til at
spare på papiret. Vi har i de
seneste par år gradvist flyttet vores kommunikation og
kontakt til kursister og samarbejdspartnere over på digi-

tale medier. Vi har lavet et nyt
design på vores hjemmeside,
oprettet temaområder på fo.dk,
der giver bedre overblik og
nemmere tilgang, oprettet 13
temasider på Facebook og kan
også findes på Twitter.
Omlægningen af Nicolai til
digitalt nyhedsbrev er endnu et
trin i denne udvikling.
Papirudgaven blev sendt til
aftenskolens kursister (og andre
interesserede) 4 gange årligt.
Den digitale udgave vil frem-

over blive udsendt til samme
gruppe minimum fire gange
pr år, men da juraen omkring
udsendelse af elektronisk post
er anderledes, vil kun de, der
har accepteret at modtage
nyhedsbreve, og dermed opnå
en rabat, få det tilsendt.
Har du ikke tilmeldt dig
nyhedsbrevsmuligheden men
ønsker at modtage det digitale
Nicolai, skal du bare sende en
mail til nicolai@fo-aarhus.dk.

KONKURRENCEn
Svarene på konkurrencen i sidste nr. af Nicolai

Vinderen fra sidste nr.:

1) ca. 1600 melder sig til kor gennem FO-Aarhus
2) Rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek
indviede FO-Aarhus´ solcelleanlæg
3) Saxild Strand blev indviet den 13. maj 2013.

Elisabeth Majland, Rønne Allé 1,
8230 åbyhøj

Skeletter
og grave
i FO-byen
Af Hans Henrik Pedersen

Karin Poulsen fra Moesgård fortalte om Aarhus’
tidlige historie og om fundene ved udgravningerne i Christiansgade

Hans Henrik Pedersen, tekst og foto

Det skortede ikke på skeletbilmel kirke, som man i mange år
leder, da FO-Aarhus havde
havde vidst lå på stedet.
arkæolog Karin Poulsen fra
Af særlig interesse for folk med
Moesgård Museum på besøg
gang på FO-Aarhus fokuserede
for at holde foredrag om bl.a.
arkæologen på de mange
den middelalderkirkegård, som skeletter, som er dukket op i
blev udgravet i årene 2011forbindelse med byggeriet i
2013 i det område, hvor bl.a.
Christiansgade og ved forbereFO-byen har til huse.
delsen af FO-Aarhus’ nye underArkæologerne har fundet talrivisningsbygning, som er på vej.
ge skeletter, både voksne, børn,
Ny bog om Aarhus i
mænd og kvinder - og sågar
Middelalderen
skelettet af en gravid kvinde.
Det vil endnu tage nogen tid,
Karin Poulsen fortalte og viste
før museumsfolkene - måske
lysbilleder om Aarhus’ tidlige
- kan afgøre, om skeletterne
historie, om kirker, klostre,
munke, åen og middelalderbe- stammer fra en gammel klobyggelserne, der er fundet spor sterkirkegård eller fra en mere
af ved arkæologiske udgravnin- almindelig sognekirke på
stedet.
ger forskellige steder i byen.
Sidst i foredraget fortalte Karin
Byggeri åbnede op for
Poulsen om en ny bog, »Midspændende fund
delalderbyen Aarhus«, som kolI lyset fra perleskærmen fortalte legaen Connie Jantzen har skreKarin Poulsen om historieskriv- vet. Bogen er udgivet af Den
ningens mange udfordringer
Gamle By og Byhistorisk Fond
med datering og de stigende
med støtte fra Veluxfonden.
faglige krav om at finde beviser, På fo-aarhus.dk kan ses en lille
før man konkluderer.
videosmagsprøve fra Karin
Karin Poulsens foredrag
Poulsens spændende foredrag
handlede bl.a. om, hvordan
i FO-byen.
der i 1907 (ved opførelsen af
Frimurerlogen i Christiansgade)
blev mulighed for at grave efter
rester af det kloster og en gam3

Foto: Palle Vinther

Den grønne Frederiksgade
bliver også blå

Efter projektets søsætning i Festugen i 2012
og det meget succesfulde »jul i Frederiksgade« i december ser
gaden fremad. Nicolai har snakket med
projektmager Daniel
Walsh fra Idébutikken
for at blive klogere på,
hvor den grønne gade
er på ved hen.
»Jeg var meget glad for den
store succes i december«, fortæller han. Vi havde ca. 30 små
iværksættere indover, men
også Den gamle By og andre
mere etablerede foretagender,
og butikkerne i Frederiksgade
havde en kanon omsætning.
»Efterfølgende indgik vi aftale
4

med nogle af grundejerne om
Vi har lavet en workshop for
en mere permanent ordning
alle interesserede – med god
omkring de tomme butikker, så tilslutning fra beboere og
konceptet med midlertidige
almindelige brugere af gaden
butikker bliver noget, man
– og vi har bygget plantekaskommer til at se mere til i frem- ser og udplantet over flere
tiden«.
arbejdsdage, for at støtte op
»Men succesen i december førom visionen.
te i det hele taget meget med
Men hvorfor er
sig. Helt klart gav det de faste
»blå«
kommet med i
butiksejere blod på tanden
betegnelsen?
og vi fik derfor genetableret
»Grøn« og »bæredygtighed« er
gadeforeningen. Samtidig fik
sådan nogle buzzwords som
vi på forskellig vis her i foråret
kører rundt i disse år, som vi
og over sommeren aktiveret
prøver at udfolde i Frederiksgade,
de tre grupper, ud over gademen det er ikke nogen hemforeningen, der for mig er helt
melighed, at større byer står
nødvendige for at komme
for nogle store udfordringer på
videre: grundejerne, borgerne
det lokale klima – hævelse af
og kommunen. I samarbejde
vandstanden, oversvømmelser,
har vi lavet en ny vision for
vandafledning og ikke mindst
Frederiksgade, at det skal være
sikring af vores drikkevand,
»BYENS GRØNNE OG BLÅ KULderfor var det oplagt at lave
TURSTRØG«

det »blå« indgå i visionen og de
fremtidige planer.

Hvor er projektet henne
om et år?
Vores grønne plantekasser
er det jo ikke lige sæson for i
den næste tid, men vi kommer
stærkt igen til foråret. I efteråret
starter vi bl.a. to prototyper på
hængende haver, en ud for Idébutikken/FO-Aarhus og en ved
det gamle Raahauge. Og så er
det helt klart at vi er på banen
i anledning af julen, gerne med
et mere udvidet aktivitet, så
det arbejder vi med lige nu. –
Ellers vil alt den kommende tid,
handle om at støtte op om den
nuværende vision, så Frederiksgade kan blive byens grønne
og blå kulturstrøg.
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Hvordan forholder byrådets
partier sig til folkeoplysningens
fremtid, i Aarhus og i et videre
perskektiv? Det spørgsmål har
vi sat os for at få besvaret, og
har derfor bedt de partier, der er
repræsenteret i byrådet besvare
5 spørgsmål. Blad om på næste
side og se hvad de svarede.

FO-Aarhus.dk

Lokalpolitik og folkeoplysningen

... fordi netværk handler om mennesker
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Enquête

Spørgsmålene

Socialdemokraterne
Lotte Cederskjold

Socialistisk Folkeparti
Claus Thomasbjerg

Venstre
Bünyamin Simsek

1)

1)

1)

1)

I Kulturministeriets
opsamling fra konferencen
om en national vision for
folkeoplysningen hedder det
blandt andet, at “der skal tages
initiativ til at udvikle folkeoplysningens samarbejde med
andre aktører i samfundet, for
eksempel ved mikropartnerskaber mellem foreninger og
kommuner”. Hvor ser du muligheder i Aarhus, især i forhold
til partnerskab mellem folkeoplysningen og kommunen?

2)

Hvis folkeoplysningen
og kommunen indgår i samarbejde om løsningen af specifikke (kommunale) opgaver, er
du så åben for muligheden af
at flytte økonomiske resourcer
fra andre magistratsområder
til folkeoplysningen?

3)

Et andet punkt drejer
sig om frivillighed: “Der skal
sættes fokus på det bidrag
som den frivillige indsats giver
lokalsamfundene gennem folkeoplysende aktivitet”. Hvordan vurderer du status for den
frivillighed der pt kanaliseres
gennem folkeoplysningen, og
skal de områder der dækkes
nu, udvides i fremtiden og hvor
skal en udvidelse evt. ske?

4)

Om inklusion hedder
det “Der skal sættes fokus på
den inkluderende effekt som
folkeoplysende aktivitet kan
have på marginaliserede grupper i samfundet, som en vigtig
læringskilde til demokrati og
fællesskab”. Kan folkeoplysningen spille en sådan socialpolitisk rolle, og i så fald: hvilke
områder vil du udpege som de
mest oplagte?

5)

Folkeoplysningsområdet skal i følge den nationale
vision “løfte blikket mod andre
lande og på ledelses- og medlemsniveau styrke relationerne
til internationale arenaer”. Kan
du forestille dig, at folkeoplysningen kan påtage sig en rolle
i kommunens internationaliseringsstrategi og i så fald på
hvilke områder og hvordan?

Kommunen skal blive langt
stærkere til at gribe projekter sammen med de mange engagerede
borgere og dygtige foreninger i Aarhus. Folkeoplysningen kunne f.eks.
samarbejde med kommunen om
spændende ting på ligestillingsområdet og inden for medborgerskab.
Men det er vigtigt, at initiativet sker
i fællesskab - helst fra byens foreninger selv.

2)

Hvis en opgave, som i dag
løses af kommunen, kan løses bedre
enten af folkeoplysningen alene eller
i et samarbejde med kommunen, så
skal vi også være parate til at flytte
på midlerne.

3)

Folkeoplysningsområdet
bærer en vigtig opgave idet den
bl.a. sørger for stærke og alsidige
undervisningstilbud i Aarhus og skaber nære fællesskaber gennem dens
mange foreninger og aktiviteter. I
fremtiden skal vi f.eks. til at indtænke
dialog mellem generationer og ikke
mindst fortsætte det gode arbejde
indenfor job og beskæftigelsesnetværkene.

4)

Det er vigtigt, at byens hjemløse ikke bliver overladt til sig selv.
Folkeoplysningen kan f.eks. være
med til at sætte fokus på livet som
hjemløs, hvilke problemer der er
forbundet med hjemløshed osv. Det
samme gælder handicapområdet,
hvor folkeoplysningen kan være
med til at inkludere mennesker med
handicap i et større fællesskab. Derudover kan folkeoplysningen også
spille en rolle på fritidsområdet, f.eks.
som i et møde mellem generationer.
Folkeoplysningen kan godt spille en
rolle og især i forhold til lokaldemokrati og medborgerskab. Det er dog
vigtigt at have for øje, at væsentlige
dele af kommunens kernearbejde
fortsat skal foretages af kommunen
selv, både af hensyn til kommunens
myndighedskompetence, men også
så vi sikrer en professionel og faglige
kompetence i udførelsen af kerneopgaverne.

5)

Aarhus Kommune er en
vækstmotor inden for innovation,
kreativitet og folkeoplysning. Her
spiller byens mange frivillige tiltag
en vigtig rolle og er med til at gøre
Aarhus attraktiv i et internationalt
perspektiv.

Tættere samarbejde mellem
de folkeoplysende organisationer
og kommunen, boligforeningerne
mv. er en god ide. Det vil med vores
briller i højere grad understøtte helhederne i de aktiviteter og indsatser,
som de folkeoplysende organisationer er med til at løfte hver dag,
og sikre at aktiviteterne trækker i
samme retning.

2)

SF er meget optaget af, at vi
bruger ressourcerne bedst muligt.
Derfor er SF meget åbne over for at
flytte ressourcer, hvis der i samarbejdet mellem folkeoplysningen og
kommunen kan skabes specifikke
løsninger, som skaber bedre resultater, og hvor der er direkte eller
indirekte samspil med de konkrete
magistratsafdelinger.

3)

Vi har i dag mange frivillige
kræfter, der gør et fantastisk arbejde
i kommunens lokalområder. En
udfordring er dog, at nogle områder kæmper for at have frivillige
nok. Nogle foreninger kunne skabe
fritidsaktiviteter for flere borgere
i deres lokalområder, hvis de bl.a.
havde flere frivilligeressourcer til at
rumme flere medlemmer.

Der vil jeg ikke lægge
begrænsninger ind, jeg er åben og
meget interesseret i at se på mulighederne på et bredt område, uden et
bestemt område er udelukket – bortset fra de begrænsninger der ligger
indenfor myndighedsområdet ift.
gældende lovgivning.

2)

JA – det har vi haft som politik
i mange år, allerede nu har vi sikret
et bredt samarbejde mellem Kommunen og Folkeoplysningen på
mange områder, der er plads til at
udvikle denne og udvide samarbejdet til glæde og gavn for borgerne
og den kommunale service.

3)

Frivillighed var en af grundstenene i vores samfund indtil velfærdsstaten blev udviklet og overtog
mange af de opgaver. Jeg syntes
frivillighed og samarbejde på mange
områder er til glæde og gavn for alle
og dermed vores samfund. De områder, der arbejdes med på nuværende
tidspunkt, skal udvikles og andre
områder skal tænkes ind. Men på én
betingelse, nemlig at det bliver på
de frivilliges vilkår, engagement og
ønske og ikke modsat.

4)

4)

5)

5)

Det at samles om en fælles
passion med fokus på aktiviteten
skaber sociale gevinster gennem
personlig udvikling, rollemodeller og
involvering i fællesskaber. I områder
med særlige sociale udfordringer
kan det folkeoplysende ikke stå
alene. Her vil en kobling mellem
folkeoplysningen og bredere socialt
arbejde være til gavn for den folkeoplysende aktivitet.
Aarhus er en by, der løfter
blikket ud over kommunegrænsen
med mange borgere, der er kommet
hertil fra hele verden. Som Kulturhovedstad i 2017 knyttes også stærkere
bånd til verden omkring os. Det er
naturligt at folkeoplysningen spiller en rolle i en fortsat udvikling af
byens internationale profil.

Det har folkeoplysningen
allerede gjort og det gør den fortsat.
Det er særligt ift. de frivillige og foreninger der er i lokalområderne man
har haft succes. Derfor er det vigtigt
at initiativerne ikke trækkes ned over
mennesker eller boligområder, men
at det forankres og udvikles i fællesskab med dem og ressourcepersoner,
organisationer eller andre interessenter. Særligt indenfor vejledning,
rådgivning og informationsdeling
har der været succes.

eg syntes det er relevant og
endnu et område man kan tænke
folkeoplysningen ind, det er et flet
hvor vi i Danmark er stærke indenfor
og har et veludviklet samarbejde.
Jeg tænker at man primært skal
bruge kræfterne i Danmark og gør
det man er bedst til, med mulighed
for at der naturligvis altid er plads
til udvikling. Vi er gode i Danmark
på mange områder, det må vi gerne
være lidt mere stolt af, stole på os
selv. Jeg stoler på folkeoplysningen,
de frivillige og Århus.

Det konservative
Folkeparti
Marc Perera Christensen

1)

Samarbejde ml. foreninger
og Skoler/SFO, partnerskaber vedr.
sundhedsfremme, genoptræning og
integration er oplagte muligheder.
Folkeoplysningens vifte af aktiviteter
er bred og jeg ser som sådan ingen
begrænsninger i mulige partnerskabsemner. Men det er vigtigt med
tilpasning og forankring til lokale og
konkrete udfordringer.

2)

Det er vigtigt at der er tale
om reelle partnerskaber til gavn for
begge parter. Hvis dette er tilfældet
kan de relevante kommunale afdelinger forhåbentlig også se en fordel
i at investere ressourcer i løsningen
af opgaven i et partnerskab med
folkeoplysningsområdet. Jeg kan
sagtens se et perspektiv i at flytte fx
genoptræningsmidler og børn- og
ungemidler over til folkeoplysningen.

3)

Den frivillige indsats indenfor
de folkeoplysende foreninger udgør
grundstenen i de fritidstilbud der
eksisterer lokalt. Det er vigtigt fortsat
at anerkende og støtte mulighederne for den frivillige indsats. Uden
dette er der risiko for at borgerne får
færre muligheder for at deltage i foreningslivets positive fællesskaber.

4)

Folkeoplysningen og foreningerne spiller allerede en vigtig rolle
i at skabe inklusion og fællesskab.
Der eksisterer allerede gode eksempler på at folkeoplysningsområdet
generelt er god til at nå mange målgrupper og at der eksisterer mange
tiltag rettet mod særlige målgrupper
indenfor fx. handicappede, motionsuvante, ny-danskere, udsatte boligområder mm. Men det er dog vigtigt
at holde fast i den umiddelbare
glæde der er ved at være engageret
i sporten og frivilligheden – og ikke
ende som ulønnede socialarbejdere.

5)

Store idrætsbegivenheder er
et ex. på at folkeoplysende foreninger er med til at gøre Aarhus kendt
internationalt og vise hvad det frivillige arbejde kan præstere når det
står sammen. Det er samtidig events
der skaber internationale relationer
for gensidig udveksling af knowhow,
inspiration og samarbejde på tværs
af landegrænser.

Dansk Folkeparti
Jette Skive

1)

Dansk Folkeparti, ser ingen
begrænsninger, kun muligheder, og
jeg ser et FO i Århus som i den grad
er åben for nye initiative

2)

Jeg ville ønske der kunne
flyttes rundt på økonomien fra en
Magistratsafdeling til en anden, men
det er totalt uhørt i et magistratsstyre med 5 små selvstændige kongedømmer.

3)

Århus har heldigvis en stor
skare på mange fronter af frivillige.
Tilgangen er stigende, og så længe
de frivillige selv ønsker at bidrage,
er det helt fint med DF, vi skal blot
aldrig bruge de frivillige som grundlag for besparelser, og ej heller til at
overtage personlige plejeopgaver.

4)

Hvis Folkeoplysningen selv
mener det er en opgave, de vil og
kan gå ind i, ja så vil vi da gerne
være med til at drøfte, om det kunne
være en mulighed.

5)

Nu hvor er de pålagt en
international opgave, så er det for
mig oplagt i samarbejde med kommunen, ellers mener jeg det er op til
systemet selv at tænke ud af boxen

Det Radikale Venstre
Klaus Bach Jacobsen

Enhedslisten
Maria Sloth

1)

1)

2)

2)

Der er masser af gode muligheder og oplysningsforbundene er
rigtig gode til at gribe dem. Både til
festugen, Sculpture by the Sea og
med kurser på fx lokalcentre. En af
de spændende nye muligheder er
med folkeskolerne i forbindelse med
folkeskolereformen, hvor skolerne
skal være bedre til at åbne sig op og
samarbejde med fx oplysningsforbundene. Det vil også være med til
at åbne unges øjne for oplysningsforbundenes mange aktiviteter og
rette oplysningsforbundenes aktiviteter mere mod de unge.
Ja, det er et sundt princip at
pengene følger opgaven.

3)

Det er vigtigt at anerkende
den indsats som frivillige laver. Vi ser
gerne at folkeoplysende organisationer hjælper de frivillige foreninger
med at drifte aktiviteter. Nogle af
foreningerne kan knække halsen
på arbejdet med administration og
regnskab, og her kan de folkeoplysende organisationer evt. dække et
behov. Desuden har vi bemærket at
FO-Aarhus f.eks. hjælper de frivillige
Varmestue-strikkerne med et lagerlokale og man kunne forestille sig
en større kontakt mellem folkeoplysning og frivillige foreninger omkring
debat-arrangementer under folkeoplysningslovens 10%-pulje.

4)

Ja bestemt! For os radikale
er det vigtigt at tænke den sociale
dimension ind i så mange området
som muligt. Kultur såvel som folkeoplysning har en vigtigt opgave med
at være for alle og få flere grupper
med. Fx kan kurserne målrettes nye
grupper og oplysningsforbundene
kan have flere aktiviteter uden de
krævende tilmeldingsprocesser.

5)

Naturligvis. Fx i med at inkludere udenlandsk, højtuddannet
arbejdskraft i kulturlivet og demokratiet i Danmark. Oplysningsforbundene har også mange sprogkurser
og kurser i kulturforståelse som bør
indtænkes.

Jeg ser allerede i dag, at
foreningerne løfter en stor del af
den folkeoplysende opgave. Det er
rigtig godt, og det kan muligvis godt
udbygges med partnerskaber. En
oplagt mulighed er at foreningerne
kan påvirke deres medlemmer til at
stemme til valget. Det er der allerede
flere foreninger, der har gode erfaringer med. Men foreningerne har
deres styrke i at være frivillige. Derfor
er det rigtig vigtigt, at det er foreningens eget valg, og ikke er en opgave,
der bliver dikteret oppefra.
Hvis folkeoplysningen frem
over skal løfte kommunale opgaver,
skal de penge der tidligere blev
brugt på opgaven følge med. Det er
ydermere ekstremt vigtigt, at opgaveflytningen sker på de frivilliges
præmisser.

3)

Jeg mener ikke det er politikernes opgave at bestemme, hvor
der skal flere frivillige til. Det er kun
frivilligt arbejde, hvis det er frivillige,
der vælger, hvad de har lyst til at
arbejde med. Hvis det var mig, der
skulle bestemme, ville jeg prioritere flere ressourcer til integration,
særligt til at hive fat i nogen af de
ensomme indvandrere, eller andre
marginaliserede borgere, der ikke
ved, hvor de skal gå hen for at få
venner, hvordan man søger arbejde i
Danmark eller hvordan de kan bruge
deres ressourcer til gavn for andre
aarhusianere.

4)

Det kan den helt bestemt, og
gør det også allerede flere steder i
dag. Jeg har tidligere nævnt oplysning og påvirkning til at stemme, det
kunne også være hjælp til lektierne,
eller bare det at have nogen at vende dagen med i sin forening, og det
at hjælpe hinanden til viden.

5)

Det kunne man sagtens forestille sig, men det bliver nok mere på
det mellemfolkelige niveau, ved at
tage ud at møde folk i andre lande
og lære af hinanden. De erfaringer
kan vi bruge i kommunen, ligeså
vel som de kan bruge dem i foreningerne eller privat.

Sæsonens
første
valgmøde
Hans Henrik Pedersen, tekst og foto

Veloplagt publikum fra FO-Aarhus Seniordaghøjskole mødte fem kandidater
Tirsdag den 19. november skal
vi atter til valgurnerne for at
vælge de kommunalpolitikere,
der skal repræsentere os i det
lokale byråd.
For at markere dette var FOAarhus Seniordaghøjskole hurtigt ude for at invitere til valgmøde i Sct. Annagade 38, hvor
Lone Wendelin fra FO-Aarhus
var udvalgt som ordstyrer.
Repræsentanter fra samtlige
syv partier i Aarhus Byråd var
inviteret til dette sæsonens første større valgmøde.

Forfald og klimadebat
Fem kandidater mødte op for at
møde det veloplagte publikum:
Jacob Bundsgaard fra Socialdemokraterne, Bünyamin Simsek
fra Venstre, Maria Sloth fra
Enhedslisten, Marc Perera Christensen fra Det Konservative
Folkeparti og Thomas Medom,
Socialistisk Folkeparti.
Politikerne blev spurgt ud på
områder som tendensen til
forfald på byens gader og i parkerne, den store arbejdsløshed
samt ældreplejen og graden af
kontrol af ældreplejens ansatte.
Marselistunnelen var også
oppe at vende i mødet mellem
vælgere og politikere.
Debatten om, hvor langt Aarhus skal gå for at yde en indsats

for klimaet, løftede en flig af
sløret for den politiske uenighed om, hvilke veje Aarhus
skal gå.

Sympati og små drillerier
Men et andet signal var også,
at Aarhus Byråd er en samling
mennesker, der har gensidig
sympati og forståelse for, at
der skal samarbejdes for at nå
resultater.

Små drillerier til trods …
Som når Bünyamin Simsek
skæmter med venstrefløjens
holdning til vejanlæg - eller når
Thomas Medom problematiserer Venstres erhvervspolitik.

Videoreportage på
fo-aarhus.dk
På FO-Aarhus´ hjemmeside
på Internet kan du se en lille
videoreportage fra valgmødet.
Reportagen foregiver ikke at
komme omkring alle emner.
Den skal som denne artikel blot
gøre opmærksom på, at der på
valgmøderne rundt i byen er
gode muligheder for personlige
møder med de folkevalgte.
God fornøjelse op mod valgdagen - tirsdag den 19. november
2013.

social

økonomisk

Kan kunst og kultur løse
sociale problemer?
Det var i store
træk temaet, da
De Radikale havde
indbudt til debatmøde
i FO-Aarhus´ lokaler
i Vesterallé om et
nyt politisk udspil
med titlen »Kultur
som socialpolitisk
løftestang«.
Palle Vinther, tekst og foto
Socialpolitisk ordfører Liv Holm
Andersen var ordstyrer og Marlene Borst Hansen lagde op til
diskussion. Hun fremhævede
især den rolle kunst og kultur
kan spille i inddragelsen af alle
landets borgere - også de mere
svage grupper i samfundet.
»Debatoplægget er udtryk for
en oprigtig overbevisning om,
at kultur og kunst skal være for
alle, og det er den ikke i øjeblikket«, sagde hun. »Kunst og kultur skaber fællesskaber og alle
skal have adgang til det gode,
som kunst og kultur af høj kvalitet er, og dermed få adgang til
fællesskabet«.
Hvordan det nærmere kan ske,
havde man indbudt forskellige
aktører fra det aarhusianske kulturliv til at give et bud på. Thomas Bloch Ravn fra Den gamle
By fremhævede især museets
erindringsformidling som et
eksempel på, hvorledes man i
Den gamle By både bestræbte
sig på at formidle noget der er
relevant for almindelige mennesker og samtidig kunne få
mennesker, der umiddelbart

Panelet bestod af (fra venstre)
skoleleder Torben Dreier, museumsdirektør Thomas Bloch Ravn,
projektleder Signe Sylvester, MF
Liv Holm Andersen (R) og MF
Marlene Borst Hansen (R)

Ordstyrer Liv Holm Andersen og
indleder Marlene Borst Hansen.

synes udelukket fra gængs
formidling, inkluderet i et fællesskab.

Undgå bureaukrati, tak!
De øvrige deltagere i panelet
var Signe Sylvester, som bl.a.
havde arbejdet med Meilgade
for mangfoldighed men også
allerede som skoleelev var aktiv
i diverse projekter i Vejle, samt
skoleleder Torben Dreier. Selv
om Marlene Borst Hansen i sin
indledning til debatten havde
betonet, at initiativet helst ikke
skulle påføre kulturinstitutioner
flere administrative forpligtelser,
fremhævede Signe Sylvester

alligevel, at hendes erfaring var, og Musik- og Medieværkstedet
at mængden af bureaukrati og
med det topprofessionelle
papirarbejde omkring kulturJacob Jensen band som flagskib.
projekter, der involverer komDet sidste – Jacob Jensen Band
munale samarbejdspartnere,
– fremhævede han som et godt
var en af de allerstørste hindrin- eksempel på det som både delger for succes.
tagere blandt tilhørerne, medTorben Dreier fortalte om FOlemmer af panelet og Marlene
Aarhus´ erfaringer gennem åre- Borst Hansen havde fremhævet:
ne med kultur som indgang til
der må ikke slækkes på kvalitearbejdet med svage og udsatte ten når kulturlivet åbner dørene
grupper. Han fortalte kort om
for dem, der ikke normalt
tre gode eksempler på sucesudgør stampublikummet.
ser: Opgang2, Teater Billedspor
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Foto: Hans Henrik Pedersen

Kort nyt
siden sidst

F

O-byen festligholdt mandag 5. august første spadestik til en helt
ny undervisningsbygning. Byggeriet, der er tegnet af arkitektfirmaet
Luplau-Poulsen, opføres i totalentreprise af JCN for bygherren, Fonden
Ryesgade 7

F

redensborg Kommune
har købt Anja Frankes
skulptur Tea with a View
II, som var udstillet på
Sculpture by the Sea Aarhus
i sommer. Skulpturen er
efterfølgende blevet skænket til Nivaagaard Samlingen
og opstillet på deres grund.
FO-Aarhus, Megavol A/S,
Haugsted Køl og El A/S og
Havefolkets Lagersalg støttede Anja Frankes skulptur ved
årets Sculpture by the Sea.
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S

Fra venstre mod højre: Bestyrelsesformand i Fonden
Ryesgade 7 Ola Tykesson, regionschef i JCN A/S Lars
Panduro Adamsen, skoleleder Torben Dreier, arkitekt Erik
Luplau og borgmester Jacob Bundsgaard.

AM-skolen kunne den 1. oktober

fejre 20 års jubilæum. Sam-skolen
er et projektforløb for voksne flygtninge og indvandrere med behov for
et særligt tilrettelagt forløb. Personerne kan have indlæringsvanskeligheder karakteriseret ved f.eks. koncentrations- og hukommelsesbesvær,
psykosomatiske symptomer, personlig og/eller faglig uafklarethed. De
har afprøvet sprogskoleundervisning,
men kan ikke profitere af et ordinært
sprogtilbud fra f.eks. LærDansk. Jubilæumsreceptionen blev holdt i SAMSkolens nye lokaler i Frederiksgade
79, 2. sal.

F

O-Aarhus har fra 2. september
iværksat et nyt tiltag, som
består i at opbygge en erhvervsafdeling som kan servicere
erhvervslivet i Aarhus inden for
efteruddannelse. FO-Aarhus tilbyder nu sparring til virksomheder,
konsulentbistand til organisationsudvikling, kompetenceudvikling
af ansatte, sparring i forhold til
ansøgning til seniorpakkerne og
rådgivning i forhold til kompetencefondene og forskellige kursusaktiviteter. Se mere på http://www.
foaarhus.dk/erhverv

Foto: Henrik Gram Nielsen

Det russiske kor Kalinka
var et af flere musikalske
indslag i Mølleparken

S

tøttekoncert for hjemløse var det første arrangement i fem
dages markering af den internationale fattigdomsdag i Aarhus.
Det var gråt, men holdt tørt i Mølleparken søndag d. 13., hvor to
forskellige bands, balkandanserinden Pia Kirchart Frederiksen og
det russiske kor Kalinka underholdt. Der blev holdt tale og andagt
af to præster og en repræsentant for EAPN - det europæiske netværk imod fattigdom - sluttede dagen med et citat: »Det er ikke
de fattige, der er skandalen, det er fattigdommen«.
I de følgende fire dage var der åbent hus i FO-Aarhus’ Idébutik

P

å FO-Aarhus´ YouTube side vokser
antallet af videoer fra vores dagligdag støt. Blandt de seneste videoer der er
kommet til, ligger der nu nogle indslag
fra forskellige undervisningsforløb. Få fx
inspiration til haven og dens indretning
med havearkitekt Hanne Nippin eller se
coach Gerda Lambertsen fortælle om,
hvordan man skaber respektfulde og
sunde relationer til andre mennesker eller
få indblik i hvordan Gitte Elmer underviser i den specielle form for pilates, der er
hendes særlige specialitet, nemlig fysiopilates, alt sammen på
http://www.youtube.com/foaarhus.

U

med fotoudstilling om hjemløses hverdag og en daglig tur med
en hjemløs på en såkaldt Poverty Walk. Det hele kulminerede
torsdag d. 17. oktober, som var den officielle fattigdomsdag, i
Idébutikken, hvor varmestuestrikkerne fortalte om deres frivillige
arbejde, samlede garn ind og strikkede på livet løs. Kirkens Korshær, Hus Forbi, Værestedet i Jægergårdsgade og EAPN’s lokale
repræsentanter var der også for at snakke med byens borgere og
fortælle om deres arbejde. Hen over de fem dage blev arrangementerne besøgt af op imod 400 mennesker.

nder overskriften »Kan du høre, hvad jeg mener?« inviterer Det kreative
Værksted to politikere til debat i anledning af kommunalvalget 2013. Det

drejer sig om rådmand Hans Halvorsen (S) og Birthe Skovgaard (V) – to politikere, der hver især vil det bedste, men har forskelligt syn på, hvad det bedste
er og hvordan dette skal opnås. Kan man så tale sammen? Til valg-caféen kan
politikerne fremlægge det, de brænder mest for – gerne i en visuel form, der
ofte kan være lettere at forstå end mange ord. Herudover stilles spørgsmål til
politikerne, som på forhånd er udarbejdet gennem diskussioner på Det kreative Værksted. Der vil som en del af forberedelsen til og efterbearbejdningen
af caféen blive fremstillet et bagtæppe, som kan danne bagvæg for politikerne
og som kan hjælpe eleverne til at huske, hvad der skete i caféen og formidle
det videre til gæster senere hen på Det kreative Værksted eller ved eventuelle
udstillinger. Det kreative Værksted er en voksenskole for udviklingshæmmede,
der gennem værkstedsarbejde sætter elevernes sociale udvikling i centrum.
»Kan du høre, hvad jeg mener?« er årets emne på Det kreative Værksted, hvor
kommunikation i forskellige former tages op og undersøges.
Mødet afholdes den den 14. november 2013 kl. 10-12.
Tilmelding på info@detkreative.dk eller tlf. 86 93 39 79
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FO-Aarhus

Fordi netværk handler om mennesker

Byggeriet i FO byen
Fotos: FO-Aarhus
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