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FÆLLESMØDE D. 4.DECEMBER
Den 4. december holdt AUG fællesmøde i den røde hytte på Kunstakademiets Arkitektskole. Der var gløgg
og hyggestemning og der blev fulgt op på de projekter der er i gang og nye blev præsenteret. Medlemmer
har muligheden for at melde sig til de udvalgte projekter eller komme med egne initiativer.
Masanga-projektet er blevet valgt som case-study. Vi følger projektet i Sierra Leone tæt igennem dets
forskellige faser og uddrager tematikker derfra, som kan bruges i andre projektsammenhænge,
eksempelvis gruppedannelse, netværkskortlægning, forberedelse til feltarbejde, fundraising o.a. En lille
gruppe tager til Afrika i januar måned.
Marianne Filtenborg og Sofie Wäborg (næstformand og formand i AUG) rejser til Indien i januar.
Rejsens fokus er uddannelsesproblematikken i Indien. Efter aftale med arkitekter Mette Lange og Anders
Linnet, har vi fået lov til at besøge MovingSchools, flydende skoler, der flytter sig efter børn, der lever
nomade liv pga. af deres forældres arbejde. Mette og Anders er åbne for et fremtidigt samarbejde om
skolerne med Arkitekter Uden Grænser.
Bæredygtige skoler i Ghana er tre byggeprojekter i landsbyerne Apraponso og Bomba den sydlige del af
Ghana. Læs mere under Tur til EVD.
Demokratiske huse i Uganda og Tanzania afventer svar på ansøgninger sendt til Realdania. Projekterne
omhandler bygninger der fremmer demokratisk forståelse i de to lande, 8 mindre beboerhuse i det Nordlige
Uganda og en konference- og seminar platform i det nordlige Tanzania – et træningscenter – der træner
folkelige organisationer i at blive bedre i stand til at øve indflydelse på egne levevilkår.
CO2PENHAGEN - den første CO2fri festival - DTU september 2009. Målet med festivalen er, at skabe en
platform, hvor arkitekter, designere, kunstnere og ingeniører samarbejder om at skabe bæredygtige
installationer, der kan informere og formidle budskabet om ny grøn energiteknologi gennem sjov og
oplevelser. Festivalen vil vise at et er et realistisk alternativ til kul- og olieafhængighed, ikke bare i
fremtiden, men allerede nu. AUGs bidrag omhandler projekter, lige fra formidling, grafik og
interaktionsdesign til arkitektonisk planlægning og mindre installationer.
Projektgruppen starter op i februar/marts, er du interesseret så skriv til projekt@arkitekterudengraenser.dk
Asyl Dialog Tanken – et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår. Der har i de senere år
været rejst megen kritik af den måde, hvorpå de danske asylcentre fungerer. Ingen har adspurgt beboerne
om deres mening og holdning til denne problematik og netop derfor har Asyl Dialog Tanken iværksat dette
projekt. Gennem en række workshops på Center Kongelunden og Center Sandholm i januar og februar
2009, sigter kurset mod, gennem et samarbejde med bl.a. studerende fra Det Kgl. Danske Kunstakademi,
fra Den sociale Højskole og beboere fra centrene, at udvikle idéer til forbedring eller alternativer til
asylcentrene.
Dette projekt er blevet til i samarbejde med Dansk Røde Kors.
Læs mere på:
http://www.kunstakademiet.dk/images/uploads/Kursusbeskrivelse_ADT_Kongelunden.06.10.08.pdf
eller skriv til projekt@arkitekterudengraenser.dk

TUR TIL EVD – BÆREDYGTIGE SKOLER I GHANA
Den 10. december tog AUG på tur, til Egen Vinding og Datter i Ringsted. Vi mødtes med Lars K. Jørgensen,
Jens Erik Larsen fra EVD og arkitekt Steen Østergaard. Vi blev vist rundt på fabrikken og så deres maskine,
der kan presse lerjord til mursten under et tryk på 40 tons.
Vi så eksempler på lerstensbyggeri, eksempler på udsmykninger og puds med tilsætning af farver, bl.a.
EVD's kontor, der er nybygget, har et behageligt indeklima og fremstår moderne og som er bygget i
pressede lersten og også har gulve af ler.
Ideen er, at sende en manuel udgave af lerstensmaskinen, hvor trykket leveres af en traktor, til Ghana. Her
skal den være omdrejningspunktet i en del af projektet "Ghana village development".
Projektet går ud på at forbedre forholdene i 2 landsbyer, ved at uddanne de lokale i brug af maskinen og i
bæredygtig byggeteknik, ved opførelse af skoler og boliger i lersten, samt at udarbejde
undervisningsmaterialer, der bygger på anvendelse af bæredygtige byggematerialer.

Man benytter den lerjord som findes på stedet, og undgår afhængighed af import af cement. Skolerne er,
udover skoler for børn, tekniske skoler, hvor der skal uddannes 20 – 40 af landsbyens unge til at være
håndværkere indenfor byggefaget. Målet er på lidt længere sigt, at et eller flere håndværkerfirmaer kan
etableres i landsbyerne og varetage fremtidige byggeopgaver.
Grundtanken i projektet er således, at man via konkrete byggeopgaver bringer "know how" til landsbyerne,
og man benytter lokal arbejdskraft og så vidt muligt lokale materialer til at løse opgaverne. Det gennemføres
på lokale principper og med egne resourcer. Dermed skabes der ejerskab til projektet, der er et såkaldt
"bottom up" projekt, der bygges op fra grunden.
AUG´s rolle i projektet kan f.eks. være at deltage i arbejdet med at udarbejde undervisningsmateriale,
deltage i tegningsarbejdet, samt deltage i instruktion og undervisning i forbindelse med byggeriet i Ghana.
Læs mere på: http://evd-projekt.dialogbyg.dk
Kontakt projektudvalget hvis du er interesseret på projekt@arkitekterudengraenser.dk
Med venlig hilsen og
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