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Velkommen til 2010!
Det nye år er allerede godt i gang.
Herhjemme har det været en
bidende kold januar måned, mens
teamet bag Moving School har
befundet sig i det varme Indien.
Formålet med projektet går ud
på at lave skoler til fattige børn
af normadefamiler, der lever i
grænseområdet mellem Goa og
Maharashtra. Med inspiration
fra teltet, der hurtigt kan slås op
og ned, giver AUG sit bud på et
design, der bærer navnet
Chameleon School.
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To skridt frem og ét tilbage.
Vi har løbende kunnet følge med i byggeprocessen på AUG’s hjemmeside.
Tilbagemeldingerne fra Marianne Filtenborg har været, at det er gået godt, men
at forløbet ikke har været uden forhindringer, forsinkelser og overraskelser. De
har måttet væbne sig med tålmodighed
overfor en kultur og herunder arbejdsgange, der er ganske anderledes end
herhjemme. De har måttet tilpasse sig
de lokale forhold og har blandt andet
været nødt til at ændre materiale i
hovedkonstruktionen fra bambus til
eukalyptustræ.
På vores hjemmeside www.arkitekterudengraenser.dk kan du læse meget
mere om projektet og følge med i den
udfordrende proces.
Til foråret gælder det opførelsen af en
sundhedsklinik til to landsbyer i det sydlige Ghana med projektet Bæredygtigt
Byggeri i Ghana, som har til formål at uddanne lokale unge ghanesere i at presse
lerjord om til mursten, og hermed gøre
dem til håndværkere. Du kan holde dig
orienteret om forløbet via vores hjemmeside og de kommende nyhedsbreve.
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I AUG ser vi således frem til et nyt år
med spændende projekter på tapetet. Vi
opfordrer fortsat medlemmer og andre
interesserede til at komme med idéer til
nye initiativer, der kan sætte fokus på og
sikre verdens fattigste bedre levevilkår
og anstændige boforhold.
De bedste hilsener
Arkitekter Uden Grænser
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en ny organisationsstruktur. Det er vores
vision at skabe en stærk kerne som
afsæt for udvikling og innovation. Vi vil
være klædt på til et stadigt voksende
netværk.

FOKUS PÅ

TILBAGEBLIK
I årsberetningen som alle betalende
medlemmer modtog med posten i december, kunne I læse om et år præget af
fremdrift og mange forskellige aktiviteter.
Vi har blandt andet arbejdet en del for at
skærpe AUG’s profil og herunder fokus på
det vigtige stykke arbejde som AUG udfører og som løbende bliver stadig mere
omfangsrigt. Vi fik ny visuel identitet og
lancerede en ny hjemmeside – en hjemmeside der fortsat er under udvikling.
I december holdt AUG 1-års fødselsdag/
støttefest på Jolene med oplæg om
projektet Staffhousing i Sierra Leone.
Efterfølgende var der lækker musik. Der
var et stort fremmøde, hvilket vi glæder
os over. Overskuddet fra festen gik til
projektet i Sierra Leone.
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Der har været en jævn tilgang af nye
frivillige og samtidig har vi sagt farvel til
andre. Udskiftningen er med til at skabe
dynamik, men det giver også særlige
udfordringer, som kræver en gennemskuelig struktur og god kommunikation
internt. Workshop’en ActionTank affødte

Nødhjælp
Der var stor interesse ved opstarten af
nødhjælpsberedskabet i efteråret 2009,
som blev sat i værk på foranledning af
FN og Dansk Røde Kors. Det er en kompleks opgave og i øjeblikket koncentrerer
projektgruppen sig om at opbygge et
fælles vidensgrundlag og på den måde
opbygge kompetencer indenfor feltet.
Det sker gennem workshops, kurser,
opbygning af netværk og generel vidensindsamling.
På workshop’en ”Architects Response to
Natural Disaster” på Kunstakademiets
Arkitektskole i januar blev der dannet
grundlag for et samarbejde med universitetet Maputo, Mozambique og UN
Habitat om et konkret projekt, der handler om Disaster Prepareness i områder
plaget af oversvømmelser. Projektet
giver mulighed for at udvikle praktisk erfaring indenfor en del af det felt vi kalder
nødhjælpsarkitektur.
Medlemspleje
I den kommende tid vil der fortsat være
fokus på at gøre Arkitekter Uden Grænsers profil endnu skarpere. Vi vil samtidig fokusere på ikke blot at tiltrække
nye medlemmer men også at fastholde
og pleje de medlemmer vi allerede har.
Vi mener derfor, at det er nødvendigt at
kende medlemmernes interesser, jeres
motivation for at være medlem og jeres
forventninger til medlemsskabet af AUG.
For at målrette indsatsen har vi lavet
et kort spørgeskema, som er vedhæftet
denne mail. Brug 2 minutter og hjælp os
med at gøre det endnu bedre fremover.
Nyt initiativ til temaaftener
Som en del af medlemsplejen og fordi
vi synes det kunne være rart at få sat
ansigt på nogle af vores medlemmer - og
så selvfølgelig for at gøre vores arbejde
og projekter i AUG mere synlige, arbejder
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kort. Medlemskabet koster 240,- for et
helt år og 180,- for studerende.
Vi er en dynamisk organisation baseret
primært på frivillige kræfter, så det er
jer medlemmer der gør forskellen, aktive
såvel som støttemedlemmerne.
Vi bliver i Kødbyen
Vi har fået forlænget lejekontrakten med
Erik Møller’s Tegnestue frem til sommeren 2010 og det er vi meget glade for.
Så du kan fortsat finde os i lokalerne i
Kødbyen.
Goodies
Fik du ikke fingre i de lækre t-shirts
og muleposer designet af Hannibal og
Hvass, er det stadig muligt at købe dem
på kontoret i Kødbyen. Eller send en mail
til info@arkitekterudengraenser.com
Prisen for en t-shirt i sort eller hvid er
200 kr og de findes i størrelserne s, m,
l og xl til herrer og til damer i s, m, og l.
Muleposer findes i sort eller hvid og koster 150 kr -og husk The Time Is Always
Right To Do What Is Right!

vi på at arrangere tema/debat aftener,
hvor vi kan hygge, diskutere og høre
aktuelle oplæg fra projektgrupperne i
et uformelt forum. Det er tanken at arrangementet skal finde sted i vores eget
lokale i kødbyen.

AKTUELT
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Kontingent indbetaling
Nu er det tid til at betale AUG’s årlige
kontingent, og du har måske allerede
fået et girokort ind af døren.
Medlemstallet stiger støt og vi er nu
oppe på 76 støttemedlemmer og frivillige. Vores gruppe på facebook har i
skrivende stund 611 medlemmer. Vi
opfordrer selvfølgelig alle facebookmedlemmer og andre interesserede til at
melde jer ind i organisationen og derved
støtte en god sag. Det gør I ved at sende
en mail til kasserer@arkitekterudengraenser.dk med navn og adresse. Efterfølgende vil I modtage et giroindbetalings-

Nye kræfter søges.
Organisationen vokser støt og der er
hele tiden brug for folk med nye idéer og
evner indenfor kommunikation, fundraising, events/workshops og til etablering
af nye projekter. Skriv en mail til info@
arkitekterudengraenser.dk eller kom
forbi vores kontor i Kødbyen og hør mere
om de mange spændende muligheder
for at gøre en aktiv indsats for verdens
nødstedte.
Webdesigner søges
Er du sej til Wordpress og har du evner
inden for web, så hører vi meget gerne
fra dig. Send en mail på info@arkitekterudengraenser.dk
Generalforsamling:
Den 25. Marts kl 19.00 afholdes AUG’s
årlige generalforsamling. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Mødet
afholdes i vores lokale i Kødbyen, Flæsketorvet 75.
Kommentarer, indlæg, ris eller ros modtages gerne –sendes til info@arkitekterudengraenser.dk

