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BESTYRELSENS BERETNING
NØDVENDIG ARKITEKTUR

AUGs forretningsplan
4.1 Overordnet mål for AUG’s Bestyrelse

•  Sikre gennemførelse af Generalforsamlingens  
 beslutninger
• Sikre koordinering mellem AUGs forskellige ud 
 valg, projekter og aktiviteter
•  Sikre den overordnede styring af AUGs økonomi
•  Sikre de bedst mulige fysiske rammer for AUGs  
 arbejde
•  Fremme og styrke AUGs samarbejde med  
 partnere og ligesindede organisationer
•  Sikre og fremme AUGs samarbejde med ASFs 
 sekretariat og med andre nationale AFS 
 organisationer

Den bedste gave er at give
Hvad er mere livsbekræftende end at give andre en hånds-
rækning? At gøre en forskel. At se sit arbejde resultere i 
bedre vilkår for mennesker, der ikke har de samme mulig-
heder som du og jeg.
Arkitekter Uden Grænser er netop en organisation, der 
arbejder målrettet med at gøre en forskel. Og vores moti-
vation er ikke selvisk. Vi forventer ikke vores arbejde gen-
gældt i økonomisk eller materiel form. Vores belønning er 
gaven i sig selv – at give børn en skole, så de kan få styrket 
deres fremtid, at bygge et læringscenter for miljø, forbed-
re handicappedes vilkår, så de står stærkere i verdenen og 
at skabe boliger til personalet på et hospital, så flere men-
nesker derved kan komme i behandling. 
 
Læring
Når vi sammen laver projekter, bruger vi arkitekturen som 
et middel til at løse en samfundsproblematik, og dét vi får 
tilbage, skal vi ikke underkende. Vi lærer så meget hver i 
sær. Vi lærer en kultur at kende. Vi lærer nogle fantasti-
ske mennesker at kende, som får vores vestlige øjne op 
for mere, end vi aner. Sammen i dette fællesskab, vi har 
i Arkitekter Uden Grænser, skal vi huske på at takke alle 
de mennesker, vi møder gennem vores arbejde, og ikke 
mindst hinanden i organisationen. Det er os alle, der er 
med til at bygge en bedre verden.

Fremdrift
2012 har været et udviklende år, hvor en række projekter 
både er etableret og afsluttet. Og flere nye er allerede un-
dervejs. Vi har arbejdet med at kvalificere AUGs faglige 
kompetencer, at styrke AUG som socialt netværk og gøre 
det lettere at engagere sig i organisationen. Alt sammen 
med et positivt resultat. Ikke kun internt i organisationen 
har året været præget af fremdrift. Vores netværk er vok-

set, og flere og flere i branchen har fået øjnene op for Arki-
tekter Uden Grænsers arbejde.

2013
Der er stadig en udfordring at få ressourcerne til at slå til, 
når vi kalkulere med den tid, vi hver i sær har til rådighed. 
Ikke mindst er det en økonomiske udfordring at drive Arki-
tekter Uden Grænser som en frivillig baseret organisation. 
I 2013 skal vi tage kampen op og kompromisløst udnytte 
alle muligheder for at forberede os til fremtiden og skabe 
en mere stabil økonomisk bæredygtighed. Målet er at få 
flere til at involvere sig og give dem valuta for deres kon-
tingent. Det er en udfordring, vi tager meget alvorligt. Der-
for vil vi opfordre alle, der har lyst til at udfordre og blive 
udfordret, til at arbejde med.

Tak for 2012.
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ARCHITECTURE SANS FRONTIERS INTERNATIONAL

Den internationale relation
Det har været et virkelig interessant år for relationen 
mellem Arkitekter Uden Grænser og ASF-International. 
De mennesker, der er med til at tegne det internation-
ale netværk, er personer, som har meget forskellige ind-
gangsvinkler til udviklingsarbejde. Indgangsvinkler, som er 
rettet mod samme mål, men som kommer af mange års 
personlige erfaringer. En måde at stifte bekendtskab med 
den type erfaringer er at tage ud i verden, en anden er at 
bringe erfaringerne fra verden tilbage til en.

General Assembly i DK
I foråret 2012 lykkedes det os i AUG at arrangere General 
Assembly for ASF-Int i Danmark. Det var det GA med den 
største internationale tilslutning, siden vi i AUG gik ind i 
samarbejdet i 2008. Arrangementet blev, sammen med et 
stort seminar på Dansk Arkitektur Center og en række an-
dre internationale begivenheder, noget vi kan være meget 
stolte af, og som vi efterfølgende kun har fået ros for.

Selvom GA er den største samlende begivenhed i løbet af 
året, er der også andre vigtige tiltag i ASF-Int, som vi har 
bygget positivt videre på i 2012.

EU’s program for tilskud til uddannelse
’Leonardo da Vinci programme’ gav sidste år penge til 
forundersøgelser og opstart af et uddannelsesprogram i 
ASF-Int regi. Materialet blev udført at 5 forskellige ASF or-

ganisationer, og i efteråret blev de første to moduler testet 
af: et E-learning modul sat op i Spanien og et praktisk 
modul gennemført i England. Det er et samarbejde, som 
har været meget lærerigt, og som peger fremad mod en 
lovende fortsættelse.

Sekretariat i Barcelona
Sekretariatet, som startede op i Barcelona sidste år, har 
med sit beskedne økonomiske grundlag fra kontingent-
forøgelsen i år formået at at udvide deres fine arbejde. De 
er nu, udover at de varetager meget administrativt, også 
begyndt at søge fonde til på et tidspunkt selv at kunne fi-
nansiere en styrkelse af sekretariatet.

Bestyrelsespost i ASF International
Et af målene med at gå ind i bestyrelsesarbejdet i ASF-In-
ternational var at skabe en tættere kontakt til de andre or-
ganisationer rundt om i verden og at sætte vores præg på 
samarbejdet. I år har vi taget et vigtigt skridt i den retning.

Rune Asholt Bestyrelsesmedlem i ASF-International

Links: www.asfint.org
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PROJEKTER

AUGs forretningsplan
4.2 Overordnet mål for AUGs Projektudvalg

•  Sikre at planlagte og igangværende projekter 
 opfylder AUGs vision og mission
• Sikre at AUGs projekter planlægges og 
 gennemføres i henhold til vedtagne retningslinier  
 (Project Idea/- Proposal/ + Regnskabsinstruks)
•  Støtte oprettelse og igangsætning af nye 
 projektgrupper
•  Fremme samarbejde med mulige 
 samarbejdspartnere (i Danmark og i udlandet)  
 med henblik på identificering af fremtidige AUG
•  Koordinere relevant faglig og organisatorisk 
 støtte til individuelle projektgrupper

AFLSUTTEDE PROJEKTER

DK (DEBATPROJEKTER) : BYG VISIONERNES BY + ASYL 
DIALOG TANKEN + SPATIAL STATISTICS + CPH:DOX  
POVERTY + ARKITEKTURENS DAG 2010 / SLUM SUBUR-
BIA + CHAMELEON SCHOOL UDSTILLING 
INDIEN : CHAMELEONSCHOOL
GHANA : HEALTH CLINIC / SUSTAINABLE BUILDING
SIERRA LEONE : STAFFHOUSING AT MASANGA 01 + 
STAFFHOUSING AT MASANGA 02 + MASANGA EDUCA-
TIONAL CENTER
KENYA : SLUMUPGRADING KIBERA

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

SIERRA LEONE
• BIO LEARNING CENTRE
• MASANGA STAFFHOUSING 3+4+5
• MAGBURAKA EDUCATION AND COMPUTER CENTRE

GHANA
• DISABILITY RESOURCE AND LEARNING CENTRE

PALÆSTINA
• RE:LIFTA

KENYA
• KIBERA BIO CENTER

ETIOPIEN
• AKSUM BØRNEBIBLIOTEK

CAMBODIA 
• KINDERGARTENS

PROJEKTER PÅ VEJ

MOZAMBIQUE : LOW COST HOUSING MAPUTO
SIERRA LEONE : MASANGA TEGLVÆRK + DREAM TOWN  
+ MASANGA STAFFHOUSING YDERLIG 5 NYE HUSE
INDIEN : LITTLE BIG HELP KOLKATA
NEPAL : HANDICAP CENTRE
BRASILIEN : MODLAB BYGGESYSTEM

X 5

X 3
X 7

X 1

X 1
X 1

X 1
X 1

X 1

X 1
X 1

X 1
X 1

X 1
X 1
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SIERRA LEONE
BIO LEARNING CENTRE
Læringscentret
Samarbejdet mellem miljøorganisationen Environmental 
Foundation For Africa (EFA) og Arkitekter Uden Grænser 
startede i december 2009, hvor Camilla Kragh fra AUG 
mødtes med nogle repræsentanter for EFA. Sidstnævnte 
havde et ønske om at bygge et læringscenter for miljø, 
bæredygtigt landbrug og energi, og bad derfor om hjælp til 
udformning af tegninger og bistand til byggeriet. 

Projektet
Formålet med projektet er at oplyse lokalbefolkningen, 
skoleklasser og studerende om de massive miljømæs-
sige udfordringer, som Sierra Leone står foran. Samtidig 
skal læringscentret bidrage til skabe øget politisk fokus på 
miljøområdet og styrke den kollektive indsats på området. 
Det er håbet, at bygningen med sin multisal med plads til 
150 besøgende, vil fungere som samlingssted for miljø-
organisationer i Vestafrika.
Projektforslaget og byggeriet er udarbejdet ud fra to 
hovedkriterier: For det første skal bygningen være et 
tydeligt ‘landmark’ i landskabet uden for Freetown; et hus, 
som signalerer vigtigheden af miljø-organisationernes 
kamp og gør opmærksom på deres tilstedeværelse. For 
det andet skal det være et hus, som viser, hvordan man 
nytænkning kan opføre et byggeri, hvor traditionelle og 
nye materialer kombineres og integreres med principper 
for bæredygtighed. 

Bæredygtighed
Projektgruppens erfaringer fra opførelsen af personalebol-
igerne ved Masanga Hospital ligger til grund for byggeriet. 
Huset bygges på punktfundamenter, både for at nedbringe 
brugen af cement og for at efterlade det mindst mulige 
miljømæssige aftryk. Der vil være indbyggede toiletter, 
som ikke bruger vand, men som ved korrekt behandling 
producerer gødning til landbrug. I huset er der indtænkt 
naturlig ventilation for at vise alternativer til air condition-
ing. Samtidig vil der blive indarbejdet regnvandsopsamling 

og brug af solceller. 
Huset skal i sig selv være et eksempel til efterfølgelse. I 
centret indgår udstillinger og landskabelige tiltag, som il-
lustrerer lavpraktiske løsningsmodeller på bæredygtigt 
landbrug, skovdrift og energi.

Forløbet
I løbet af 2012 har dele af projektgruppen været i Sierra 
Leone af fire omgange. 
I januar var Camilla Kragh, Patrick Kogler og Rasmus Ha-
mann afsted. Fokus var på opstart af hovedkonstruktionen: 
altså gulv, søjler og spær. Arbejdet for projektgruppen be-
stod bl.a. i at lede byggepladsen, få styr på de mere prak-
tiske løsninger ved konstruktionen og oplære de lokale 
håndværkere til at kunne arbejde videre med resten af 
konstruktionen på egen hånd.
I marts måned rejste landskabsarkitekt, Kym Lansell til 
Sierra Leone for at arbejde videre med det anlægsarbejde, 
der allerede var igangsat rundt om bygningen – og for at få 
et overblik over det videre arbejde. 
I april rejste Patrick fra projektgruppen og tømrer Rasmus 
Giovanni afsted for at lægge tag på huset - dette som for-
længelse af arbejdet med spærene, som de lokale havde 
lavet i mellemtiden. Tagmaterialet ankom med container 
fra Danmark og var sponsoreret af Cembrit. Dette spon-
sorat har været til stor hjælp for projektet. 
I slutningen af november rejste Patrick endnu en tur til Si-
erra Leone. Denne gang var målet at komme i gang med 
facader og indvendige vægge. 

2013
Hvis den nuværende fremdriftplan holdes, vil der være in-
dvielse af projektet i starten af 2013. Derefter vil der sta-
dig mangle noget anlægsarbejde, som skal planlægges i 
forhold til regnsesæsonen. 

Rasmus Hamann på vegne af projektgruppen
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SIERRA LEONE
MASANGA STAFFHOUSING 3+4+5

Masanga Hospital
Arkitekter Uden Grænser fortsætter deres engagement 
med at bygge personale bolger til Masanga Hospital i Si-
erra Leone.
Sierra Leone er et af verdens fattigste lande med en meget 
høj børnedødelighed. Efter 10 års borgerkrig i 1992-2002 
forsøger landet atter at rejse sig. Masanga hospital var før 
borgerkrigen Masanga-regionens vigtigste kilde til læge-
hjælp, men blev under krigen ødelagt og lukket.
I dag er hospitalet delvist genopført med støtte fra den 
danske organisation Masanga.dk, som driver hospitalet og 
behandler gratis ca.150 mennesker om dagen.
Der er dog stadig et stykke vej før hospitalet er i stand til 
fuldt ud at i-mødekomme det lokale behov for lægehjælp 
samt fungere uafhængig af hjælp udefra. 

Et stort problem er mangel på personaleboliger, der kan 
tiltrække uddannet hospitalspersonale og garantere or-
dentlige hygiejneforhold for hospitalets ansatte.

Forløbet
I efteråret 2011 har Masanga-gruppen været aktive i plan-
lægningen og projekteringen af yderligere 3 personalebol-
iger i Masanga, og det er lykkes af sikre økonomiske midler 
til byggeomkostninger, samt og rejse- og opholdsudgifter 
til de frivillige arkitekter.

I 2012 har Masangagruppen arbejdet med opførslen af tre 
nye huse. Vi har sendt 4 frivillige arkitekter til Masanga på 
skift og de har styret byggeriet med et fantastisk, hårdtar-
bejdende, lokalt arbejdshold. 
Hjemmefra var projektet tegnet og tænkt opført i træ og 
bambus på et betonfundament, men hurtigt blev det klart 
for de første udsendte at de lokale udviste skepsis overfor 

de lette byggematerialer og projektet endte med at blive 
bygget i betonblokke på et eksisterende betonfundament.
Byggeriet består af tre enheder samlet under et fælles 
tag. Enhederne deler køkken, spiserum, toilet- og badfa-
ciliteter for at skabe et socialt, fælles rum, der udgør et 
naturligt samlingspunkt. Dertil forventede vi at kunne 
spare penge ved at bygge husene samlede. Husene er dog 
blevet dyrere og har taget længere tid at bygge end for-
ventet.  Vi og Masangahospitalets ledelse er dog meget 
tilfredse med resultatet og det skal nu huse unge syge-
plejestuderende. 

Overdragelse af projektet
Aftalen med Sierra Leone er, at landet selv skal overtage 
driften af hospitalet inden udgangen af 2016. Visionen er 
at der til den tid skal være opført personaleboliger til 250 
ansatte. Et vigtigt aspekt er derfor at sikre lokalt ejerskab 
gennem inddragelse af lokalbefolkningen og overdragelse 
af viden, så de kan overtage ansvaret for det fremtidige 
byggeri.

2013
Vores plan er i 2013 at starte byggeriet af yderligere 5 huse 
baseret på de erfaringer, som vi har gjort os med de første 5 
huse, som vi har opført siden 2010. Vores store udfordring 
er finde frem til byggematerialer, som kan kombinere den 
lokale befolknings stærke ønske om solide og sikre boliger 
sammenholdt med vores ønske om bæredygtige og sunde 
boliger. Vi er derfor sideløbende med byggeriet bl.a. ved at 
undersøge, om vi kan etablere et teglværk, som kan pro-
ducere mursten ikke bare til gavn for det fremtidige byg-
geri på hospitalet, men for hele området.

Anna Als på vegne af projektgruppen

Tue Bondo Pi Hedberg
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FRIVILLIGE ARKITEKTER

Arkitekter Uden Grænser (AUG) har siden 2008 været tilknyttet 
hospitalet i Masanga og arbejdet på at opføre personaleboliger 
i området. Frivillige danske arkitekter har til dags dato opført 2 
huse i området og er i færd med at opføre yderligere 3 huse, som 
forventes færdigbygget omkring 
1. januar 2013.

Opførelsen af husene foregår i samarbejde med lokale håndvær-
kere i et forsøg på ikke bare at forbedre leveforholdende for de 
ansatte, men også at lære af og tillære de lokale håndværkere 
forskellige konstruktionsprincipper og boligformer, der kan 
komme hele områdets befolkning til gode.  Ud over at fungere 
som en ”praktisk arkitektuddannelse” skaber byggeriet lokale 
arbejdspladser og vækst i Masanga samt giver de lokale beboere 
et tilhørsforhold til de opførte boliger.

TIL GAVN FOR 
FREMTIDIGE 
ARBEJDSGIVERE

Ved at udsende unge arkitek-
ter til Masanga er ambitionen  
- ud over at hjælpe Sierra 
Leone - at give arkitekterne 
en praktisk erfaring i byggeri 
og projektledelse og viden 
om, hvordan man kan opføre 
bygninger under primitive 
forhold, for et minimalt budget 

og på tværs af faggrupper og 
kulturer.  Alt sammen erfarin-
ger og en viden som er til gavn 
for fremtidige arbejdsgivere i 
Danmark.

Opførslen af de 10 huse  er 
også et studie i tropisk byg-
geteknik, der undervejs kan 
sammenlignes og efterfølgen-
de publiceres som et samlet 
studie.

ANMODNING OM STØTTE

Vi er løbende i gang med at planlægge, projektere og skaff e fi nan-
siering for at opfylde visionen. Med denne ansøgning søges der 
om medfi nansiering af udgifter til opførelse af de næste 3 per-
sonaleboliger, som planlægges igangsat 2012/13. Støtten vil gå 
til udsendelse af arkitekter i 3 måneder samt til betaling af lokale 
håndværkere og byggematerialer.

På baggrund af vores erfaringer budgetterer vi med udgifter til 
byggematerialer og løn til den lokale arbejdskraft på 30.000 – 
50.000 kr. pr. hus afhænging af ambitionsniveauet. Rejse- og 
opholdsudgifter i 3 måneder pr. arkitekt udgør ca. 25.000 kr. De 
udsendte arkitekter arbejder friviligt og ulønnet.

Vi håber, at jeres virksomhed vil være med til at bidrage til dette 
projekt med 5000 kr, 10.000 kr. eller 15.000 kr. Til gengæld kan 
vi tilbyde jer sponsorprofi lering i vores producerede materiale og 
på Arkitekter Uden Grænsers hjemmeside
(Arkitekterudengraenser.dk), samt mulighed for løbende infor-
mation og involvering i projektet, hvis dette ønskes. 

Med venlig hilsen

Marianne Filtenborg
Arkitekt MAA 
Arkitekter Uden Grænser
mfi @arkitekterudengraenser.dk

B

UDVIKLING AF BOLIGTYPE 
I VARMT OG FUGTIGT KLIMA

Visionen for  AUG  er at opføre i alt 10 huse, som kan være 
grundlag for de resterende huse, som lokalbefolkningen selv 
skal opføre med henblik på kunne huse 250 ansatte, når hospta-
leet er helt udbygget. Gennem byggeprocessen af de 10 huse 
tilstræbes det at fi nde den optimale boligtype, bygget på lokale 
byggetraditioner og materialer, som er modstandsdygtige over 
for områdets fugtige klima og store forekomst af malariamyg.

De 10 huse tænkes at fungere som ”showcases” på boligformer 
og sammensætninger af lokalområdets materialer og hånd-
værkstraditioner. Husene fungerer som undervisningsværktøjer 
for lokalbefolkningen og viser hvordan man med få midler og 
lokale materialer kan opføre huse, der passer til klimaet i Sierra 
Leone. I dag opfører man i landet hovedsageligt bygninger base-
ret på byggetraditioner fra kolonitiden uden hensyn til klimatiske 
og materielle forhold. 

Undervejs i byggeprocessen ønsker vi samtidig at se på mulig-
heden for at opstarte en produktion af byggekomponenter ud fra 
lokalt tilgængelige materialer, så byggeprocessen med tiden kan 
blive selvforsynende eller sågar en indtægtskilde til lokalområ-
det.

GENOPBYGNING 
AF HOSPITAL 

Sierra Leone er et af verdens 
fattigste lande med en meget 
høj børnedødelighed. Efter 10 
års borgerkrig i 1992-2002 
forsøger landet atter at rejse 
sig. 
Masanga hospital var før bor-
gerkrigen Masanga-regionens 
vigtigste kilde til lægehjælp, 
men blev under krigen ødelagt 
og lukket.

I dag er hospitalet delvist 
genopført med støtte fra den 

danske organisation Masanga.
dk, som driver hospitalet og 
behandler gratis ca.150 men-
nesker om dagen.
Der er dog stadig et stykke 
vej før hospitalet er i stand til 
fuldt ud at imødekomme det 
lokale behov for lægehjælp 
samt fungere uafhængig af 
hjælp udefra. 

Et stort problem er mangel 
på personaleboliger, der kan 
tiltrække uddannet hospi-
talspersonale og garantere 
ordentlige hygiejneforhold for 
hospitalets ansatte.

Hjælp med at bygge 10 personaleboliger 
til et hospital i Masanga, Sierra-Leone

STØTTEANMODNING
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SIERRA LEONE
MAGBURAKA EDUCATION AND COMPUTER CENTRE

Samarbejdet
I forbindelse med Call for Projects foråret 2012  blev AUG 
kontaktet af den danske NGO REACT for assistance med 
en bygning til den IT-undervisning, de var begyndt at give i 
Magburaka, Sierra Leone. 

Med REACT som bygherre indenfor meget tæt rækkevidde 
blev der hurtigt organiseret en projektgruppe bestående 
af 4 AUG’ere, bygherre/projektleder fra REACT og et par 
solcellespecialister fra DTU.

Projektet
Projektet består i at udforme en bygning, som er designet 
at kunne rumme forskellige former for undervisning in-
denfor IT, internetcafé, samt have faciliteter til alternative 
arrangementer (forsamlingshus). 
REACT har fået stillet en byggegrund til rådighed ved det 
lokale bibliotek, som også skal overtage bygningen efter 
ti år.

Byggeri og bæredygtighed
Bygningen skal relatere sig til de omgivende bygninger og 
den lokale byggestil, men må gerne bære præg af en mere 

kreativ bearbejdning. Det er således ønskeligt, at bygnin-
gen har en vis genkendelsesværdi. 

Ligeledes skal bygningen afspejle bæredygtighed. Dette 
vil ske ved brug af solceller/hhv synliggørelse af el-for-
brug vha målere, opsamling af regnvand, muldtoiletter og 
brug af lokale materialer i form af eksempelvis soil blocks 
- ubrændte ‘mursten’, fremstillet af den lokale jord blandet 
med en smule cement i en mekanisk pressemaskine.

December 2012 er hovedtrækkene på plads – detaljer 
bearbejdes på stedet ud fra de materialer man i praksis 
kan få fat i. Hjemmefra der et idé- referencekatalog under 
udarbejdelse, som skal støtte de udførende på stedet. 

Opførsel
I skrivende stund er der fundet to konstruktørstuderende, 
som efter planen tager projektet med til Sierra Leone i feb-
ruar 2013 for at gå i gang med den fysiske bygning. 
Donationer til både bygningen (ca. halvdelen er finansieret 
pt.) og til de to byggeledere er meget velkomne.

Wiebke Engels på vegne af projektgruppen
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PALÆSTINA
RE:LIFTA

Lifta
AUG projektgruppen RE:LIFTA arbejder med arkitektu-
rens rolle i Israel/Palæstina konflikten med udgangspunkt 
i landsbyen Lifta. Ved at arbejde med Lifta som case vil 
man kunne rejse spørgsmål omkring arkitektur og byplan-
lægning som magtmiddel. Derudover er det interessant i 
forhold til deltagelse og medbestemmelse i politiske pro-
cesser. Lifta er den eneste landsby, der ikke blev destru-
eret eller an¬nekteret som en bosættelse af Israel efter 
krigen i 1948. Indtil fornyligt har der ikke været planer for 
området. I dag er der dog fornyet interesse for området, da 
israelske aktører ønsker at bygge luksusboliger.

Workshop og udstilling
I den nuværende fase er AUG-gruppen ved at planlægge 
en workshop og en udstilling i København. Formålet med 
workshop og udstilling er at skabe opmærksomhed om-
kring sagen herhjemme. Workshoppen giver anledning 
til en undersøgelse af potentialet i restaurering og trans-
formation af eksisterende bebyggelse som kulturarv og 
historieskrivning. Gennem vidensdeling og inddragelse af 
deltagernes kreativitet produceres materiale til en efter-
følgende udstilling om emnet. 

Konflikten
Fire af AUG gruppens seks medlemmer var på feltrejse 
i uge 42 til Israel-Palæstina, hvor de gennem interviews 
med relevante aktører, foto- og filmregistrering og anden 
research udarbejdede et bidrag til kunstbiennalen Qaland-
iya International i november som led i at skabe opmærk-
somhed på problematikken. Feltarbejdet gav et grundigt 
indblik i den aktuelle case omkring Lifta og et generelt 
overblik over konflikten. Materialet udarbejdet under fel-
trejsen skal danne grundlag for workshoppen og den eft-
erfølgende udstilling. Rejsen blev sponsoreret af Statens 
Kunstfond.

Kompleksitet
Feltarbejdet tydeliggjorde også Liftas komplekse karakter, 
og derfor vil vi vurdere, hvordan et fremtidigt projekt kan 
stables på benene. Her er tanken enten at tage del i deb-
atten om den fremtidige rekonstruktion og genopbygning 
af Lifta. Eller at fokus kan rettes mod at lave noget mere 
konkret planlægningsmæssigt i landsbyen Jaba i Palæs-
tina i samarbejde med Det Danske Hus i Palæstina (DHIP).

Annette Hovgaard på vegne af projektgruppen
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GHANA
DISABILITY RESOURCE AND LEARNING CENTRE

The project
This project began in October 2011 and the objective is to 
design and fundraise for a disability resource and learning 
centre in the city of Ho in Ghana.  Our local collaboration 
partner is VOICE Ghana, an organisation for people with 
disabilities. 

Cooperation
VOICE Ghana is an NGO in the Volta Region of Ghana. Their 
main purpose is to promote access to quality education for 
children with disabilities and to work as a capacity building 
organisation for disability self-help-groups and disabled 
peoples organisations at grass-root level in Ghana.

VOICE Ghana is a robust organisation with solid ties to par-
liamentary authorities, private institutions and a local and 
international network. Currently, they do not have an ap-
propriate office that fulfils their needs and space require-
ments in spite of their important role as the official “voice” 
of disabled people. This project is therefore an initiative 
to provide them with a new up-to-date disability resource 
centre from where VOICE Ghana can carry out their work.

Main targets
Core purpose and intentions of the AUG VOICE Ghana pro-
ject:

•  To design a resource and learning centre in Ho,  
 Ghana for people with physical and mental 
 disabilities. 
•  To create a modern centre accessible for   
 everyone, regardless of disability.
•  To exchange existing and up to date knowledge  
 between Denmark and Ghana on how to build for  
 people with disabilities. The centre should stand  
 as a good example on how this can be done in  
 Ghana.

•  The centre should create a positive image of the  
 organisation VOICE Ghana and help increasing the 
 respect and understanding for people with 
 disabilities in the Ghanaian society.
•  The centre should be suitable to the local climate 
 and culture of Ho, with cool and naturally 
 ventilated spaces.
•  The centre should combine local building 
 materials and knowledge with Danish building  
 materials and knowledge and aim to add new  
 methods to the traditional way of building in Ho.

AUG VOICE GHANA GROUP and VOICE GHANA have 
agreed that the overall objective of this development 
project is to improve the socio-economic lives of people 
with disabilities by designing the Disability Resource and 
Learning Centre at Ho, Ghana, so they will be able to pro-
vide training and services to persons with disabilities in 
Ghana in well functioning facilities.

Focus
In 2012, the focus of the project has been to develop a 
sketch proposal, based on the user survey that was done 
in during our first trip to Ho in December 2011. The first 
draft of the sketch proposal was presented to the mem-
bers of VOICE GHANA in Ho, during our latest trip in Sep-
tember this year. The project was well received by the or-
ganisation and the proposal is now going through a review, 
based on the new knowledge that was gathered during the 
trip. The aim is to have the final sketch proposal done by 
the end of 2012.

The next challenge in the process is to fundraise for the 
project so it can be realised. This part of the project will 
also be done in close collaboration with VOICE GHANA.

Elisabeth Joo Jeppesen på vegne af projektgruppen
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Forhistorien
Allerede i 2010 tog Anton Ryslinge og Marianne Filtenborg 
initiativ til et feltarbejde der skulle udforske AUGs mulighe-
der for at støtte en bæredygtig udvikling i slumområder. Vi 
drog i praktik hos den erfarne danske udviklingsorganisa-
tion Vedvarende Energi (VE) og koblede os på deres igang-
værende indsats i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya. 

Her arbejdede vi med et projekt der med få midler skulle 
skabe værdige og sikre sociale uderum, gennem en yderli-
gere fortætning af et i forvejen tæt bebygget slumområde. 
Projektet faldt dog til jorden, bl.a. pga manglende finan-
siering. Ejerskabsforholdene i Kibera er ydest komplekse, 
og ingen har interesse i at investere i et projekt uden ejere. 

Afkast af projektet
Til gengæld deltog AUG i designet af en kombineret sani-
tetsbygning og kulturhus i slummen som VE skulle opføre 

KENYA
KIBERA BIO CENTER

i samarbejde med deres lokale partnerorganisation Umande 
Trust. Anton blev i Kenya og udviklede denne bygning sam-
men med samarbejdspartnerne.

Funktionerne
Bygningen kombinerer sanitet (toilet/badefaciliteter) for både 
lokalområdet og en lokal skole, biogasproduktion, kiosk og 
fælleslokaler i en enkelt struktur. En vigtig faktor for designet 
var også arbejdet med sikkerhed, da området den ligger i, har 
høj kriminalitet.

Umande Trust påbegyndte opførslen af bygningen sidste år 
og den står nu færdig. Endnu et AUG-design er dermed imple-
menteret. Vores første projekt i verdens nok mest berygtede 
slum.

Anton Ryslinge
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ETIOPIEN
AKSUM BØRNEBIBLIOTEK

Stedet
Aksum er beliggende i Etiopiens nordlige højland af, på 
grænsen til Eritrea. Byens historie går tilbage til det første 
århundrede før vor tidsregning og har en gylden storheds-
tid som religiøst fristed og handelscentrum. Legenderne 
vil både at Dronningen af Sheba og profeten Muhammeds 
ynglings kone på et tidspunkt boede i byen. Pagtens ark 
hviler i byens største kirkekompleks som cementerer Ak-
sums førende position i den Etiopiske ortodokse kirke.

Biblioteket
Opgaven ”Et nyt børnebibliotek i Aksum” har sin baggrund 
i et nærværende akut behov for kapacitetsudvidelse og 
moderne biblioteksforhold af det eksisterende bibliotek. 
Derfor er et nyt bibliotek med forbedrede funktioner under 
opførelse. I det sammenhæng er ideen til en separat bib-
lioteksbygning til Aksums yngste befolkning også opstået.

Det humanitære samarbejde
Opførelsen af det nye børnebibliotek i Aksum er en del af 
Ethiopian Community Development Council’s humanitære 
udviklingsprojekt på det afrikanske horn. Et projekt som 
stræber efter at etablere lokale institutioner, at lære, at 
bevare, fremme og videreformidle Aksumitisk kultur.

Mål
Opgaven har to overordnede mål. Det ene er opførelsen af 
selve børnebiblioteket og det andet er etableringen af en 
omgivende park. Den omgivende park indeholder både det 
eksisterende bibliotek, det nye bibliotek, det nye børnebib-
liotek, samt et ønske om en cafe og en række workshops. 
Udfordringen bliver at udforme en bæredygtig planlæg-
ning, som skal tage højde for en langstrakt byggeproces 
således at de enkelte bygninger kan eksistere hver for sig 
og senere i sammenhæng. Selve byggegrunden ligger cen-
tralt i Aksum, men fremstår i dag uden sammenhæng med 

sine omgivelser. Ønsket er at forbinde Aksums nye kultu-
relle grund med resten af byen.

Rum for læring og kreatvitet
Børnebiblioteket bliver en selvstændig bygning med egen 
bibliotekar og undervisningslokaler. Bygningen skal være 
åben for lokalbefolkningen til brug efter skoletid og virke 
som et værested og videns sted for Aksums unge. Børne-
biblioteket har til formål at introducere samfundets små-
børn for historiefortælling, læsning, spil, kreative klasser 
og at give dem muligheden for at lære hvad biblioteksres-
sourcer og en verden af bøger kan tilbyde i en tidlig alder. 
Biblioteket vil være et rum, hvor børn kan komme til at 
læse og lege, og det vil tjene som et alternativ plads til at 
lære og socialisere.

2012
Oktober og november 2012 blev brugt på registrering og 
opmåling af Bibliotekshaven, interviewe brugere og fag-
folk. Det er essentielt at opnå fornemmelse for lokale ma-
terialer og byggeskik for at optegne et brugbart projekt. 
Ligeledes er det nødvendigt at forstå Aksumitisk bygge-
proces og lokale håndværkeres kunnen. Projektets succes 
afhænger af at opføre en bygning som er etiopisk og ind-
passe denne i en kontekst som vil virke bekendt og indby-
dende, men også udfordrende og nutidig.

Opførsel
Tidshorisonten for projektet består som første delmål af 
en helhedsplan og tilhørende beplantningsplan. I denne 
planlægning vil der være rum for tilbygninger og udfoldel-
ser som kan opføres i passende tidsrum med første op-
start af børnebiblioteket i start 2014

Mads Bille og Søren Enevoldsen
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CAMBODIA 
KINDERGARTENS

Børnehaven
Til Bot Trong og i Kampong Svay skal vi lave en børnehave 
til byernes ca. 90 børn i børnehavealderen, så børnene 
naturligt bliver sluset ind i skolesystemet, og har et sted 
at være imens forældrene arbejder. Projektet handler 
desuden om at bidrage til udviklingen af den almindelige 
måde at bygge børnehave- og skolebygninger i Cambodja.  

Bæredygtighed
Der tages  hensyn til det lokale klima og fauna når der 
vælges byggematerialer og træffes arkitektoniske beslut-
ninger. Som danske arkitekter ønsker vi at bruge vores 
faglighed i en Cambodjansk kontekst, og kombinere 
vores faglige viden med deres lokale arkitekturtradition 
og byggeskikke til at udvikle en ny type børnehaver, der 
forhåbentligt kan blive en succes flere steder i Cambodja 
i fremtiden. 
Vi vil især gerne vise hensyn til børnenes behov for kreativ 
inspiration, leg og fantasi og arbejde med arkitekturen på 
en bæredygtig måde ved brug af lokale materialer og ar-
bejdskraft.

2012
Projektet blev startet op I marts 2012 og derefter blev 

projektgruppen etableret. I august var fire af gruppens 
medlemmer på en indledende felttur til Cambodja, hvor 
vi besøgte en række lokale børnehaver og skoler samt 
de skoler hvor børnehaverne skal bygges til. Her talte vi 
med borgmestre, rektorer, lærere og børnehavelærer om 
det fremtidige projekt, stillede spørgsmål, observerede og 
fortalte om vores idéer og visioner. På feltturen målte vi 
samtidigt grundene op og studerede de lokale byggetra-
ditioner, materialer og teknikker.  Vi var ude og se andre 
NGOers arbejde og alternative måder de har grebet det at 
bygge bæredygtigt an på, i brugen af materialer og syn på 
arkitektur og rumlighed,

Efter hjemkomst er opmålingerne tegnet ind i AutoCAD og 
skitseringsprocessen er startet. Da vi både fokuserer på 
fundraising og design på samme tid, valgte vi i november 
og december måned at skabe opmærksomhed omkring 
projektet ved at lave alternative former for fundraising.

2013
Planen er at vi i 2013 vil gå videre med skitseringen og 
fundraisingen med skiftevis fokus på dette.

Agnete Plauborg Lorentzen på vegne af projektgruppen
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Som et nyt fint jule-initiativ lancerede Cambodia Kinderg-
arten gruppen papir julehuse, som blev solgt til tegnestuer 
og private. Initiativet har både givet gruppen et godt bidrag 
til projektet, men samtidig været en måde at skabe synlig-
hed om organisationens arbejde.

Foldehuse på henholdsvis A5 og A4 kan klippes ud og fol-
des til huse og støtter projektet med henholdsvis 20 og 50 
kr. Vi har etableret et samarbejde med reklamebureauet 
Best Buy Broker som printer dette gratis for os, således 
at alt vi sælger går til projektet. Vi har sendt emails til di-
verse tegnestuer og ingeniørfirmaet med en opfordring om 
at købe disse, som julegave til deres ansatte.

Vi har designet julepynt og øreringe i krydsfiner, som er 
blevet laserskåret på Republikken. Dette er også gjort om-
kostningsfrit. Alt hvad der sælges går ubeskåret til pro-
jektet.

Denne form for alternative fundraising har indbragt for ca. 
11.000 kr til projektet, sådan at der vi nu har ca. 33.000 ud 
af et samlet budget på 400.000 til de to børnehaver.

Projektgruppen Cambodia Kindergartens

CAMBODIA KINDERGARTENS
FOLDEHUSE OG JULEPYNT

Hvis arkitektur var en gave, hvad ville du så give? 
Hver dag frem til jul har vi stillet dette spørgsmål til 
en meningsdanner eller fagperson. 

Arkitekter Uden Grænsers bidrag:

EN CHANCE I LIVET
Den bedste gave er at give. Vi bygger en børnehave til 
cambodjanske børn, der på én gang giver børnene et 
kreativt frirum, en indslusning i skolesystemet og res-
sourcer til at skabe en bedre fremtid.

DAC JULEKALENDER 2012
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Året startede med en god generalforsamling, hvor en ræk-
ke nyeinitiativer blev skitseret og siden har fået ben at gå 
på.
I foråret fremlagde bestyrelsen en oplæg til kommunika-
tion og kompetenceudvikling i AUG.

Oplægget fokuserer på at skabe større gennemsigtighed 
og flow mellem AUGs aktiviteter og  være interesseret i 
at deltage.

Nye kompetencer
Hensigten er at kvalificere AUGs faglige kompetencer, at 
styrke AUG som socialt netværk og gøre det lettere at 
engagere sig i organisation. Målet er at tilbyde flere plat-
forme for deltagelse, hvor medlemmer kan indgå aktivt 
med forskellige formål og smed forskellige grader af de-
dikation: 

•   Kind of Blue-arrangementer, hvor vi mødes 
 uformelt for en snak og en øl.
•   AUG-cafeer og debatarrangementer, der dels  
 formidler AUG´s virke dels præsentere ny viden  
 og mulighed for sparing.
•   Workshops hvor organisationens viden og meto 
 der udvikles og styrkes.

DynamoAften
Konkret har AUG i løbet af efteråret afholdt en række nye 
og udadrettede arrangementer:
Projektudvalget står nu for tilbagevendende Dynamo-afte-
ner, hvor relevante problemstillinger i forhold til igangvæ-
rende projekter debatteres og hvor medlemmer af de for-
skellige projektgrupper kan mødes og udveksle erfaringer. 

FilmCafé
Kommunikationsudvalget har afholdt de først AUG-film-

café-aftener, hvor interessante  dokumentarfilm er blevet 
fremvist og efterfølgende debatteret. I efteråret har vi haft 
Good Fortune af Landon van Soest og Manenberg af Wal-
torp &Vium på plakaten. Initiativet fortsætter i 2013.

Debatarrangementer
I løbet af det nye år er også planlagt en række debat-ar-
rangementer i samarbejde med Arkitektforeningen. Tema-
erne er arkitektur som strategisk redskab til at skabe bed-
re levevilkår for trængte mennesker i den tredje verden.

Web og Nyhedsbreve
Gennem efteråret har kommunikationsudvalget arbejdet 
på revidering af AUG´s hjemmeside og med revitalisering 
af AUG nyhedsbrev, hvor det først udkommer ultimo ja-
nuar 2013.

KOMMUNIKATION

AUGs forretningsplan
4.4 Overordnet mål for AUG’s Kommunikationsudvalg

•  Sikre ensartethed i AUG’s publikationer og 
 nyhedsformidling
•   Sikre løbende opdatering af AUG’s hjemmeside
•   Sikre udarbejdelse og udsendelse af AUG’s 
 Nyhedsbreve
•  Rådgive projektgrupper og Bestyrelse i forhold til  
 udarbejdelse af artikler og anden informationsfor 
 midling
•  Fremme kommunikations samarbejde med 
 strategiske partnere 
•  Fremme gennemførelsen af informations – og 
 debatarrangementer i Danmark
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ØKONOMI

Økonomiske fakta
Til finansieringen af AUG’s aktiviteter har vi modtaget: 
32.000 kr. fra medlemskontingenter,
8400 kr. fra erhvervssmedlemskaber, 175.000 kr. til pro-
jekter, og 400 kr. fra T-shirtsalg. 
Vores udgifter har været 22.000 kr. til administration, 
2.900 kr. er gået til kontingenter (ASF-international og 
CISU (tidligere Projektrådgivningen), 400 kr. til kommuni-
kation, 3.900 kr. til transport og 120.000 kr. til projekter.

En tak til alle der har ydet støtte og har muliggjort det øko-
nomiske grundlag for AUG’s arbejde i 2012.

Nyt kontor i 2012
Organisationen flyttede i maj ind i nye lejede lokaler i Bir-
kegade på Nørrebro. De nye lokaler og kontorfaciliteter, 
har givet mulighed for både projektgrupperne og admini-
strationen har kunnet afholde møder og workshops i gode 
omgivelser. Det nye kontor ejes af Arkitekterne Jeanette 
og Rasmus Frisk, som driver deres fælles firma ArkiLab. 
Det er utrolig givende, at dele et sted med stor akitvitet 
og forståelse for vores hver i sær fokus på arkitektur og 
hvordan vi kan forbedre menneskers vilkår. 

Medlemmer
Medlemstallet har er faldet fra 180 medlemmer i 2011 til 
176 medlemmer ultimo 2012, heraf er 31 medlemmer ak-
tive i foreningen. Samlet 2012 har vi været oppe på cirka 
80 aktive medlemmer.
Vi har 7 virksomhedsmedlemskaber. 

AUG er en humanitær organisation afhængig af medlem-
mers aktive indsats. Indsatsen og akitviteten har være høj i 
2012 på trods af et ikke stigende medlemstal. Det grunder 
i AUG ikke har brugt ressourcerne på at skaffe nye med-
lemmer, men være fokuseret på de initiativer, der allerede 
har været i gang.

Legater og fondsmidler
Flere af organisationens medlemmer har i år modtaget 
rejselegater og projektstøtte.
Dette er afgørende for organisationen, da vi er drevet af 
frivillighed, og derfor er afhængige af økonomisk støtte fra 
fonde, virksomheder og privatpersoner for at realisere vo-
res projekter. 
Uden penge ingen projekter, uden projekter ingen penge.

AUGs forretningsplan
4.3 Overordnet mål for AUGs Økonomiudvalg

•  Sikre den daglige administration af AUGs 
 økonomi inklusive fremlæggelse af bi-månedligt  
 regnskab til AUGs Bestyrelse
• Løbende opdatere fondsoversigter og gøre 
 projektgrupper og bestyrelse opmærksom på 
 søgemuligheder
• Sikre initiativer i forhold til forsat medlems 
 hvervning
• Sikre årlig revision og godkendelse af AUGs
 regnskab
• Rådgive projektgrupper i økonomiske og 
 administrative spørgsmål
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TAK TIL VORES SPONSORER I 2012

MADS CLAUSENS FOND
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2013 HOVEDUDFODRINGER OG MÅL

Vokseværk
Organisationen er vokset og har efterhånden mange pro-
jekter og dermed projektgrupper i gang. Når organisatio-
nens aktiviteter rundt om i verden vokser er det vigtigt, at 
AUG Danmark fungerer fælles ankerpunkt. Intensionen 
som i 2013 er at styrke organisationen som platform for 
sparring og som vidensnetværk.

Arbejdet i AUG er hovedsageligt baseret på frivillige kræf-
ter fra medlemmer. I det nye år vil AUG søge at styrke en-
gagementet ved at fortsætte nye medlems-orienterede 
aktiviteter. Hensigten er at skabe større gennemsigtighed 
og mulighed for deltagelse i organisationen.

Hvordan kan en stigning af medlemstallet opnås og 
hvordan kan medlemmerne fastholdes og motiveres 
til at fortsætte som medlemmer og helst som aktive 
medlemmer i AUGs forskellige aktiviteter? AUG er 

en organisation som grundlæggende er baseret på 
frivilligt arbejde og engagement - medlemmernes 
viden, energi og initiativ er organisationens vigtigste 
ressource. Hvordan kan AUG får en større projekt 
portefølje, som dels generelt kan øge aktivitetsni-
veauet og kendskabet til AUG, dels skabe grund-
lag for aktiv deltagelse for flere af organisationens  
medlemmer og endelig være med til at sikre enme-
re so lid økonomi for organisationens eksistens?

Uden penge ingen projekter, uden projekter ingen  
penge. Kontinuerlig planlægning og styring af pro-
jekter, events, medlemsservice m.v. forudsætter ek-
sistensen af et sekretariat. Et sekretariat kræver fy-
siske lokaler og basis kontorfaciliteter, inkl. adgang 
til computer,  telefon samt, - på sigt, mulighed for 
fast lønnet personale. Hvordan kan midler tilveje-
bringes både til gennemførelse af projekterne men 
også til at sikre et minimum af sekretariats støtte og 
koordinering?

Publicity samt kommunikation mellem projekter-
ne, mellem organisationens forskellige udvalg, til 
medlemmer og sponsorer er fundamentalt for alle 
3 ovennævnte hovedudfordringer. Eksistensen af 
præcis og appetitvækkende information om AUG og 
AUGs projekter er essentielt for fundraising arbej-
det og for gamle og nye AUG medlemmers lyst til at 
gå aktivt ind i aktiviteterne. Hvordan kan de allerede 
eksisterende kommunikationsværktøjer (Hjemme-
side, Nyhedsbrev, årsrapport, åbne medlemsmøder) 
målrettes og styrkes yderligere. 

Forretningsplan
Forretningsplanen for 2013 fokusere på fire hovedtemaer, 
som vil være målet for det kommende år: 

1. Medlemshvervning
2. Projekter
3. Fundraising
4. Presse & kommunikation

Dette fokus var baseret på en række strategiske spørgs-
mål, som organisationen forsat vil arbejde videre med:
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Arkitekter Uden Grænser er en landsdækkende frivillig, upolitisk 
og religiøst neutral organisation, som arbejder aktivt for en langsitet 
bæredygtig og retfærdig bebyggelse  og udvikling i hele verden.

(VEDTÆGTER §1, STK. 1)


