ARKITEKTER UDEN GRÆNSER

NYHEDSBREV 3
KONKURRENCE OM VISUEL IDENTITET
Arkitekter Uden Grænser har udskrevet en åben konkurrence om organisationens fremtidige visuelle identitet. Vi
indbyder alle til at deltage med et bud på logo/navnetræk, som signalerer vi er en moderne hjælpeorganisation,
hvis faglighed baseres på et socialt og miljømæssigt grundlag. Præmiesummen er samlet på 9000 kr med
præmier fra inspirerende og relevante virksomheder, der støtter AUGs virke. Holdet bag konkurrencen er
sammensat af professionelle og repræsentanter fra AUG, der sikrer konkurrencen et højt niveau.
Så tjek hjemmesiden for mere info: http://arkitekterudengraenser.dk/konkurrence.htm

ARKITEKTERUDENGRAENSER.DK

Hjemmesiden undergår i disse dage store forandringer, har du ikke set det endnu, så tjek straks
www.arkitekterudengraenser.dk

MASANGA

´Staff housing at Masanga Hospital´
I januar drog 4 hardcore ladies fra AUG til Sierra Leone i det vilde Afrika, nu kåret til verdens fattigste land, for
at foretage et intensivt research arbejde. Det indsamlede materiale skulle ligge til grund for udarbejdelsen af et
projektforslag omhandlende løsning af de umenneskelige boligforhold for de ansatte på gratis-hospitalet
Masanga, bestyrret af den Danske organisation Masangas Venner.
To ugers omfattende research arbejde samt opstiling af et konkret projektforslag er blevet til og samlet i en
projektrapport (kan downloades på kommende hjemmeside).
Projektforslaget er blevet til i tæt dialog med den lokale befolkning og manegement team samt et, nyopstartet,
samarbejde med den lokale NGO EWB- Sierra(Eingenier without borders, Sierre Leone). Organisationen
konsulterede AUG et par dage i Masanga samt opstillede en intensiv workshop i hovedstaden Freetown med
projektet som omdrejningspunkt. I Danmark vil vi igennem 2 workshops færdiggøre det konkrete boligforslag,
samt igangsætte funadraising af projektet. Det er målet at kunne påbegynde boligopbygningen inden for 6
måneder. Allerede nu er et projekt igangsat, indholdende forbedring af toilet forholdende og genetablering af
vandsystemmet i Masanga, på baggrund AUGs formidling af kontakten imellem Masanga hospitalet og EWB.

TRAMPOLINHUSET – ASYL DIALOG TANKEN
Fernisering d. 5. marts 2009 kl. 17.00

I perioden 5.-15. marts omdannes Q-space, Kunstakademiets udstillingssted, til Trampolinhuset.
Trampolinhuset oprettes af Asyl Dialog Tanken, der er et netværk bestående af kreative studerende og beboere
fra asylcentrene Kongelunden, Sandholm og Avnstrup.
TRAMPOLINHUSETs formål er at demonstrere, hvordan et permanent kulturcenter styret af asylansøgere kunne
fungere. TRAMPOLINHUSET skal være en privat, non-profit og brugerstyret institution, som accepterer alle
flygtninge uanset deres juridiske status, og som via sin centrale placering i København skaber mulighed for, at
almindelige danskere kan mødes med asylcenterbeboere og omvendt. Husets grundprincipper er integration,
læring, udveksling, netværk og gensidig respekt.
Fire arkitekter uden grænser deltager i projektet. Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt Stine
stine.laurberg@arkitekterudengraenser.dk eller Tyra tyra.dokkedahl@arkitekterudengraenser.dk.
Er du bare nysgerrig, så kom forbi i åbningsperioden og deltag i de forskellige aktiviteter; foredrag, dansetimer,
workshops, debatter. Trampolinhuset er åbent i perioden 5.-15. marts på adressen Peder Skramsgade 2, 1054
København K.

MOVINGSCHOOL

I januar tog Sofie Wäborg og Marianne Filtenborg til Indien for at se på et kommende projekt og videreudvikle
samarbejdet med MovingSchool.
MovingSchool er et skoleprojekt for børn af løsarbejdere i den Sydindiske delstat Goa. Børnene flytter rundt pga.
deres forældres arbejde og taler deres eget sprog fra delstaten Karnataka, de kan derfor ikke få glæde af den
indiske lov om skolepligt for alle. Denne afskæring fra uddannelse og skolegang i den tidsperiode, hvor deres

forældre arbejder i Goa, er et stort problem. Da langt de fleste forældre er analfabeter og uden skolegang, vil
deres børn komme til at lide samme skæbne. Det er denne glemte gruppe af "rejsende" børn, MovingSchool
henvender sig til. Børnene er politisk og socialt glemte og bliver undervisningsmæssigt ignoreret. Idéen med
MovingSchool er at skabe skoler, der flytter sig med de børn som skal undervises – skolen skal komme til
børnene og ikke omvendt.
MovingSchool har på nuværende tispunkt to koncepter – flydende og rullende skoler – vi skal sammen med
dem udvikle et tredje koncept. MovingSchool, der har arkitekterne Mette Lange og Anders Linnet som
initiativtagere, er vores kontakt til det indiske lokalsamfund.
Vil du vide mere så tjek www.movingschool.org eller har du lyst til at være med kontakt Sofie Wäborg og
Marianne Filtenborg på arkitekterudengraenser@gmail.com
Projektet vil blive præsenteret på et fællesmøde i løbet af foråret.

BLIV MEDLEM
Send en mail til: kasserer@arkitekterudengraenser.dk
med oplysning om: navn, adresse, tlf. og e-mail.
Det koster 240 kr. for et helt kalenderår.
Nedsat takst er 180 kr. for studerende.

HAR DU LYST TIL AT SÆTTE DIT PRÆG
Arkitekter Uden Grænser er en organisation i rivende udvikling og vi har brug for din hjælp! Ambitionerne er
høje, men det er ikke altid at kræfterne lever op til målene. Har du lyst til at sætte dit præg på organisationen,
ved du f.eks. noget om hjemmesider, nyhedsbreve, databaser eller kommunikation, er der noget du synes der
kan gøres på en anden måde, så meld dig til en af de mange arbejdsgrupper.
Tjek http://arkitekterudengraenser.dk/arbejdsgrupper.htm
Er der et område du synes der mangler, noget du har lyst til at AUG skal kunne, så kontakt bestyrelsen på
arkitekterudengraenser@gmail.com for at oprette en ny gruppe.

BESTYRELSESMØDER

Siden sidste nyhedsbrev udkom er der afholdt et bestyrelsesmøde. Referatet er vedhæftet.
Med venlig hilsen

Arkitekter Uden Grænser
Vedhæftet:
Referat fra bestyrelsesmødet 02.02.2009
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, eller kender du nogen, som gerne vil modtage det,
så skriv til nyhed@arkitekterudengraenser.dk

