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BESTYRELSENS BERETNING
TILBAGEBLIK OG FORNYELSE

Stabilitet og videreudvikling
Vi gik ind i året med mange nye ansigter på centrale poster, 
mange bolde i luften og fulde af store ambitioner. 
Blandingen af ny energi og erfaring er grundlæggende, for 
at Arkitekter Uden Grænser (AUG) kan udvikle sig, og løfte 
stadig større udfordringer. 2014 har derfor været et år, hvor 
vi har fokuseret på at gennemfører og styrke de mange ini-
tiativer, vi allerede har i gang, og bygge videre på den eksi-
sterende erfaring.

Eksempler på aktiviteter
I januar var den officielle udgivelse af AUG’s bog ’Develo-
ping Architecture - Learning from Sierra Leone’. Det skete 
i forbindelse med fernisering af 3 kunstværker. Kunstvær-
kerne var skabt til udstillingen som en fortolkning og kom-
mentar til bogens tema. Det blev et velbesøgt arrangement. 
Det lykkedes bogen at skabe så meget opmærksomhed, at 
AUG ved Akademisk Arkitektforenings Nytårskur vandt en 
Lille Arne for udgivelsen. Vi er meget stolte over denne an-
erkendelse, og har også kunne mærke, at det har påvirket 
opmærksomheden, om det arbejde vi iværksætter.

I februar fik vi tilbuddet om at deltage i Arkitekturfilm festi-
valen i København. Rune Asholt og Anton Ryslinge holdt et 
oplæg til en af forestillingerne om projekterne og arbejdet i 
organisationen, og deltog efterfølgende i paneldebatter for 
at give AUGs syn på arkitektur som kommentar til flere film.

Et andet eksempel på aktiviteter, der er fulgt til dørs, er 
samarbejdet med organisationerne i de andre nordiske lan-
de under titlen ’South of North’. Vi har deltaget i flere arran-

gementer i de nordiske lande, og i februar var København 
vært. En weekend med workshop og et meget fint seminar 
i Arkitekternes Hus med fokus på skandinaviske arkitekter 
i udlandet samt praksis og strategier i udviklingsarkitektur. 
Endvidere deltog AUG med projektet Bio Learning Centre i 
en udstilling ved Helsinki Designweek, og det kulminerede 
med deltagelse i årets Venedig biennale. Her var vi med til 
at arrangere en event, hvor arkitekter fra Afrika og Europa 
fik mulighed for at diskutere udviklingsarbejde.

Building Green messen i Forum året før, var en positiv ople-
velse, så vi valgte, at deltage igen i år. Der blev 
lavet en meget fin messestand, som dannede ramme om 
projekterne. Arrangementet gav god respons og nye med-
lemmer – både fra kendte ansigter og nye bekendtskaber.

Fremadrettet
De mange nye ansigter, der er kommet til i løbet af året, er 
blevet en uvurderlig del af AUG og det fællesskab vi har. Vi 
kigger frem i tiden med forventninger om et år, der forhå-
bentlig kan det trække endnu flere til, og som er klar til at 
skabe de bedste forhold for projekterne, og lægge de kræf-
ter i, for at få dem realiseret. 
Aktiviteter som vil fylde i 2015, er indsatsen for at finde et 
nyt kontor, videreudviklingen de første veludførte juridiske 
dokumenter, færdiggørelsen af vores nye hjemmeside, og 
salg af postkort. Det er uden tvivl, der kommer en del nye 
initiativer og udfordringer i 2015 – og dem ser vi frem til.

Tak for 2014.
Rune Asholt på vegne af Bestyrelsen

Building Green stand 2014 Venedig Biennalen 2014
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ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES
INTERNATIONAL

Status efter 4 år i bestyrelsen
ASF-International er en forholdsvis ung organisation, med 
ganske få aktiver til at få gennemført aktiviteter. Alligevel 
er det gennem de sidste år lykkes os at tilføje omkring 10 
nye medlemsorganisationer til ASF-Int. Sætte et uddan-
nelsesprogram i gang, hvor arkitekter både via internetun-
dervisning og praktiske workshops, kan blive bedre til at 
arbejde i udviklingslande. Oprettet en ny hjemmeside, med 
hurtige opdateringsmulighedder. Fået hævet indtægterne 
med 3 gange. Dermed fået mere styr på økonomien og givet 
grundlag for at starte et sekretariat op, som nu gør en vigtig 
indsats i Barcelona.
Det er status foråret 2014, hvor Rune Asholt har takket af 
fra den internationale bestyrelse efter 4 år

General Assembly i Wien
Til den årlige generalforsamling i ASF-Int deltog vi 5 per-
soner fra AUG. 2 personer der havde været af sted før og 
3 der var med første gang. Vores værter fra ASF-Austria, 
som også er en ganske ung organisation, havde sat et flot 
program op for os.
Om fredagen var der seminar opdelt i tre blokke under disse 
titler: ’Exchange of Knowledge’, ’Multidisciplinary Collabo-
ration’, ’Economic, Sustainable and Private Benefit’ Nogle 
meget spændende foredrag og diskussioner fik os hele ve-
jen rundt i de forskellige kroge af ASF-Int. 
Lørdagen startede med generalforsamling, hvor de 3 nye 
organisationer Avra (Congo), Kito Onlus (Italien) og ASF-
Jordan gav en præsentation af sig selv og deres ambitioner. 
Jordan med en meget spændende vinkel omkring flygtnin-
ge, da de selvfølgelig er tæt berørt at krigen i Syrien. Afte-
nen og den føjende dag var præget af mere sociale arrange-
menter med et fagligt præg.
Hele dette store setup var hårdt for ASF-Austria’s økonomi, 

hvilket startede en interessant diskussion om hvor priori-
teten skal ligge, når ASF-Int støtter aktiviteter. Selvom der 
var forskelligt syn på det, blev det gjort klart at fokus lig-
ger på netværk. Rammerne er ikke nær så vigtige, som at 
sørge for at repræsentanter fra så mange organisationer 
som muligt kan deltage.

AUGs stigende anseelse i ASF-Int
Under generalforsamlingen var der arrangeret en speed 
dating mellem de forskellige organisationer, hvor vi havde 
5 min. med hver organisation til at udspørge hinanden.
Efter at have snakket med flere af de andre organisationer 
stod det ret klart at vi er en af de bedst organiserede or-
ganisationer. Nogle af de ældre organisationer der gennem 
tiden har lavet en del projekter, har svært ved at holde på 
medlemmerne og skabe kontinuitet. Andre har en bedre 
struktur, men har vanskeligheder med at få gennemført 
egentlige byggeprojekter, feks. har vi nu flere medlemmer i 
AUG end i ASF-France, der jo startede det hele.
Bortset fra ASF-Spain, som er i en liga for sig selv er vi nu 
kommet i en gruppe af organisationer som alle kan lære 
noget af hinanden.

Fremadrettet
I år og næste år vil fokus i ASF-Int være på at styrke det di-
gitale netværk. Det er platformer som hjemmesiden, face-
book og Linked In, hvor man kan komme ud til flest mulige 
og gøre det nemmest at skabe bedre kontakt imellem de 
enkelte medlemsorganisationer.

Rune Asholt

Links: www.asfint.org

General Assembly ASF-Int Rundvisning ASF-Int
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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 : CHAMELEON SCHOOL

GHANA : HEALTH CLINIC / SUSTAINABLE BUILDING

SIERRA LEONE : STAFFHOUSING AT MASANGA 01 + STAF-
FHOUSING AT MASANGA 02 + STAFFHOUSING AT MASAN-
GA 03 + STAFFHOUSE MASANGA 04 + MASANGA EDUCA-
TIONAL CENTER + BIO LEARNING CENTRE

KENYA : SLUMUPGRADING KIBERA + KIBERA BIO CENTRE

MOZAMBIQUE: LOW-COST HOUSE IN SLUM AREAS OF 
MAPUTO 01

CAMBODIA: KINDERGARDEN CLASSROOMS

PALÆSTINA: LIFTA VILLAGE PLAN

VENEDIG: MOUTHFUL OF MEETINGS / VENICE BIENNALE

OVERSIGT
PROJEKTER

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

SIERRA LEONE
• MASANGA STAFFHOUSING 6+5
• MAGBURAKA EDUCATION AND COMPUTER CENTRE

PALÆSTINA
• PRESERVING PALESTINIAN ARCHITECTURAL HERITAGE

ETIOPIEN
• AKSUM CHILDREN’S LIBRARY & LIBRARY GARDEN

SYRIEN : 
• TRADITIONEL ARCHITECTURE IN POST-WAR AREAS

MOZAMBIQUE : 
• LOW-COST HOUSING IN SLUM AREAS OF MAPUTO

NEPAL :
• HANDICAP CENTRE

PROJEKTER PÅ VEJ

SIERRA LEONE : MASANGA TEGLVÆRK + DREAM TOWN  + 
MASANGA STAFFHOUSING YDERLIGERE 5 NYE HUSE
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The Project Committee (PU) is first and foremost the project 
groups contact to the organisation of Architects Without Bor-
ders. PU is the place where project teams can seek guidance 
and information. PU supports the project groups in solving 
different challenges related to their project and process.
PU aims to manage and follow up on ASF-DK (AUG´s) pro-
jects, as well as ensure that all current and emerging pro-
jects meet the organization’s vision and mission.
PU works actively to strengthen cooperation between ASF-
DK´s project teams and all other stakeholders who have a 
share in current and future projects. The organization’s pro-
ject portfolio is supplemented regularly with new diverse 
projects as the ongoing projects are completed

Initiatives in 2014
Restarting the work of a Law-Team:
There has long been a need for more legal support and know-
ledge to the project groups, especially in connection with 
building abroad and the establishment of external contracts. 
A law-team was therefor established in 2014 to work on ma-
king our international and local agreements more robust and 
to formulate new documents and contracts to legally ensure 
the volunteers in ASF-DK as well as the projects. The work 
of the Law-team will continue in 2015.

Consultancy Agreement with Rambøll engineers:
Our structural engineer-consulting (sponsor) agreement 
with Rambøll has been used by two project groups during 
2014. 
it is important for PU to get the knowledge of this access 
to structural and technical guidance out to all groups. The 
project groups must contact their anchorperson in PU to set 
up a meeting with Rambøll.

Expansion of PU and new internal structure:
PU focuses primarily on supporting project teams through 
their anchorperson in PU. It is therefore important to con-
stantly have a strong PU with members who are able to per-
form the anchorperson tasks as well as initiate new activi-

ties.
It was therefore necessary in 2014 to strengthen and expand 
PU, so that PU is capable of meeting the challenges the pro-
ject groups and members encounter daily. This resulted in 
three new members in PU: (Jean Paul Kapuya, Nausheen 
Qayum and Mariana Pinto), and hopefully more members in 
PU in 2015.

Volunteering Coordinator (Frivillighedskoordinator):
2014 was also the year when PU decided to establish a vo-
lunteering coordinator.
The Volunteering Coordinator will be responsible for con-
tact, coordination and management between new members 
and the various projects groups and activities in ASF-DK. Erik 
Cheng agreed to take on the role in the fall of 2014. PU will 
in the coming year’s work to strengthen and refine this role.

Main tasks of PU  in 2015:
• Strengthen and improve contact between PU and project 
groups through the anchorpeople
• Raise the profile of PU’s role to project members and new 
members.
• Improve PU’s internal structure for managing projects
• commission and strengthen the volunteering coordinator 
and connection to new members.
• Develop Dynamo Evenings with more academic relevance.
• Improve tool-kit and guides to project groups as standard 
tools for project managing.
• Focus on knowledge sharing through improved evaluation 
of completed projects

PU’s current members are:
Per Arnold Andersen, Eric Cheng, Frida Sophie Vang Peter-
sen, Pernille Bärnheim, Jean Paul Kapuya, Nausheen Qayum, 
Mariana Pinto and Alejandro Alvarado Méndez.

Alejandro Alvarado Méndez and Frida Sophie Vang Petersen 
on behalf of PU.

Johan Mottelson holder oplæg om Low-cost Housing in Slum Areas of MAPUTO i Mozambique til Dynamoaften

PROJECT COMMITTEE REPORT
PROJECTS
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CAMBODIA
KINDERGARDEN CLASSROOMS

Færdigt byggeri Under opførsel

Projektet
I marts 2012 blev Arkitekter uden Grænser kontaktet af 
Janet Gracey, der bad om hjælp til opførelse af to nye bør-
nehaver i tilknytning til eksisterende skoler i byen Sisophon 
og landsbyen Bat Trang, i provinsen Banteay Meanchey, 
Cambodja.

To børnehaver bliver opført 
I januar 2014 påbegyndtes nedrivningen af de eksisterende 
børnehavebygninger i Bat Trang og Kampong Svay i Cam-
bodja, hvor en af gruppens medlemmer- Ane Lohse Kristi-
nansen var til stede. I februar/marts var to medlemmer af 
gruppen, Agnete Lorentzen og Laura Parsons, i Cambodia 
i 6 uger for at bistå den lokale byggeleder Samuth Mech, 
under byggeriet. Og derefter var Johanne Vestergaard der 
i 2 uger, også under byggeriet. Under disse perioder blev 
adskillige problemer og udfordringer løst på site, der blev 
samarbejdet over skype med den øvrige gruppe i Sverige/
Danmark, detaljer blev ændret og byggeriet gik hastigt 
fremad. 
Nogle gange fungerede det tværkulturelle samarbejde vir-
kelig godt, og andre gange knap så godt. Udfordringerne var 
især forbundet med de forskellige måder man arbejder på, 
i forhold til tidsplanlægning og generel planlægning, om 
det så var interne møder eller bestilling af byggematerialer. 
Derudover var der også forskellige tilgange til at bruge og 
læse tegninger og holde sig til dem. Alt sammen oplevelser 
og erfaringer vi tager til os, og kan bruge i vores fremtidige 
virke som arkitekter.
Efter at vi forlod Cambodja fortsatte byggeriet og vi fulgte 
med herhjemmefra via mail, facebook og skype og supp-
lede med tegninger, rådgivning og holdninger når der var 
behov for det.
I løbet af august/september stod bygningerne færdige og 
i november blev de taget i brug. De rapporter vi har fået 
derfra siger at de nye børnehavebygninger fungerer rigtigt 
godt, og at børn og forældre er rigtig glade for dem. Det er 
vi også virkelig glade for.

Legepladser
Vi har haft en dygtig landskabsarkitekt fra England med i 
vores projektgruppe, Laura Parsons, siden lidt over et år 
tilbage. Laura har lavet hele sit speciale på LIFE omkring 
projektet Cambodia Kindergartens og vægten af leg og kre-
ativitet i skolemiljøet i 
Cambodja. Hendes speciale var at undersøge det Cambod-
janska klima, og hvordan man med naturlige og billige me-
toder, baseret på lokalt tilgængelige materialer og planter, 
kan håndtere for eksempel de hårde monsunregne og den 
kraftige sol på de to skoler, og samtidig integrere elementer 
som opfordrer børn til nysgerrighed og leg i skolegården. 
Efter at de to børnehavebygninger blev færdigbyggede, 
startede vi derfor en ny indsamling op for også at kunne 
realisere de to legepladser og den landskabsbearbejdning 
som Laura tegnede for skolerne. Vi har idag indsamlet til 
ca en trejdedel af totalbeløbet for legepladserne, men op-
førelsen af dem er allerede i fuld gang, og vi regner med at 
løbende kunne finansiere projektet. Vi er glade for at pro-
jektet er blevet større end bare skolebygningerne, og hå-
ber at dette kan bidrage til øget fokus på værdien af leg i 
skolemiljøet, også på andre skoler i Sisophon og resten af 
Cambodja. 

Mål for 2015
Den 13. og 14. januar 2015 er der officielle indvielser af 
børnehaverne. I den forbindelse vil skolernes rektorer og 
lærere, børn og forældre, byernes borgmestre og andre 
relevante autoriteter, samt repræsentanter fra AUG DK og 
den primære engelske sponsor John White, være til stede i 
Sisophon og fejre åbningen af børnehaverne.
I den forbindelse planlægger vi også at afholde en plan-
teworkshop med børnene, i løbet af de dage vi er i Sisophon, 
for at involvere dem mere i udformningen af legepladserne 
og øge deres følelse af ejerskab for dem.
Vi håber at legepladserne vil være færdige i starten af 2015, 
og at vi dermed kan runde projektet af. Der vil løbende blive 
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lavet en del opfølgningsarbejde i 2015, og ydet support i 
form af vejledning og supplerende tegninger til den lokale 
byggeleder, hvis der er behov for det, men ellers håber vi at 
skolerne og børnene langsomt vil tage over ejerskabet af 
de nye byggninger og de to legepladser, og føle sig glade, 
trygge og inspirerede når de opholder sig i og omkring dem.

Gruppen
Cambodia Kindergartens består pt af Ane Lohse Kristian-

sen, Johanne Vestergaard, Laura Parsons, Agnete Plauborg 
Lorentzen og Nanna Riise.

Agnete Plauborg på vegne af projektgruppen

Links:
http://cambodiakindergartens.blogspot.se/
https://www.facebook.com/CambodiaKindergartens
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MOZAMBIQUE
CASAS MELHORADAS - BILLIGE BÆREDYGTIGE BOLIGER

Første bolig afsluttet Facade

Casas Melhoradas
Bedre billige boliger i Maputo, Mozambique 
Casas Melhoradas er et boligudviklingsprojekt, der har til 
formål at forbedre boligforholdene for lavindkomstgrupper 
i Maputo, hovedstaden i Mozambique. Målet med projektet 
er at højne boligkvaliteten, nedsætte boligprisen og udvikle 
boformer der udnytter plads og infrastruktur mere effektivt. 
Projektet vil udvikle alternative boligproduktionsformer og 
byggeteknikker med henblik på at skabe kapaciteter for 
masseproduktion af boliger med udgangspunkt i de lokalt 
tilstedeværende ressourcer for at imødekomme den ha-
stigt voksende urbane befolkning. De udviklede byggetek-
nikker og produktionsformer vil blive testet i fuld skala ved 
opførelse af prøvehuse og vil efterfølgende blive evalueret 
indenfor en række parametre for at identificere de bedst eg-
nede løsninger for lavindkomstkvartererne i Maputo. 

På baggrund af resultaterne fra projektet vil der indgås 
samarbejder med private og offentlige aktører med henblik 
på opførelse af lejeboliger i større skala. 

Projektets første fase blev gennemført i starten af 2014. 
Her blev den første prototype opført i samarbejde med 
lokale håndværkere i et slumkvarter. Der blev afholdt en 
tre-ugers workshop med studerende på Arkitektskolen 
i Maputo om lavpris boliger og byudvikling i lavindkomst-
kvartererne. Ydermere blev der holdt møder med relevante 
organisationer. 

Den første Casas Melhoradas lavpris boligprototype blev 
opført i et lavindkomstkvarter tæt på centrum i 2014. Kon-
ceptet er baseret på et simpelt byggesystem hvor lette ele-
menter i træ blev præfabrikeret (med mulighed for mas-
seproduktion) i et lokalt snedkerværksted i et slumkvarter, 

transporteret ved håndkraft og samlet til en komplet bo-
lig på relativt kort tid. Byggesystemet kan anvendes til at 
opføre forskellige boligtypologier i op til to etager. Det kan 
således anvendes til at opføre solitære punkthuse, ræk-
kehusbebyggelser og gårdhuse. Alle disse fører til højere 
tætheder end konventionelle boligtypologier i disse områ-
der. Huset er en gentolkning af det traditionelle mozambi-
kanske casa de madeira e zinco, med forbedret indeklima. 
Lokalt bæredygtigt træ blev anvendt til konstruktionen. 
Genbrugte sodavandskapsler blev anvendt til montering af 
facadebeklædning og gamle bildæk blev brugt til at lave 
præfabrikerede punktfundamenter. Huset er hævet over 
jorden og er derfor mindre udsat for oversvømmelser. Kva-
dratmeterprisen er sammenlignelig med étetagers huse 
bygget med konventionelle metoder. Pga. budgetbegræns-
ninger var det kun muligt at opføre et enkelt modul, og ikke 
en ideelt set boligtypologi i to etager. Nye alternative bo-
ligkoncepter, produktionsprincipper og byggeteknikker er 
under udvikling. 

På baggrund af erfaringerne fra fase ét vil fase to i større 
skala gennemføres i starten af 2015. Efterfølgende vil for-
beredelserne til fase tre påbegyndes. 

Hjemmeside:
www.casasmelhoradas.com (under opbygning).

Gruppe:
Johan Mottelson, projektansvarlig, johanmottelson@gmail.
com, 30 13 10 01.
Jørgen Eskemose, arkitekt og byplanlægger.
Lagiya Khatib, landskabsarkitekt.

Johan Mottelson på vegne af projektgruppen
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NEPAL
HANDICAPVENLIGE LØSNINGER

drdc team Plantegning stueetagen

Projektet er et bygge- og kapacitetsopbygningsprojekt som 
finder sted i Nepal. Nepal-gruppen har indgået et samar-
bejde med en lokal handicaporganisation, Disable Rehabi-
litation Development Center (DRDC), om projektering og 
opførelse af et handicapcenter i landdistriktet Jumla. Der 
er hyret en lokal arkitekt som har til opgave at lave felt-
arbejde, udarbejde af tegningsmateriale samt fungere som 
kontaktperson for Nepal gruppen, da DRDC ikke taler en-
gelsk og har begrænset adgang til internet.  

Ud over det byggemæssige aspekt har projektet også til 
formål at øge nepalesernes bevidsthed om og kendskab til 
at bygge tilgængeligt. Undervejs i projektet skal der der-
for etableres et netværk af lokale samarbejdspartnere og 
Nepal-gruppen. Netværket skal fungere som en platform 
for videndeling og sparring.

Hvordan projektet har forløbet i 2014
I foråret var den lokale arkitekt på feltbesøg i Jumla. Efter-
følgende har han i samarbejde med Nepal gruppen udarbej-
det justeret tegningsmateriale til DRDC, der har forbedret 
tilgængeligheden i den planlagte bygning. Derudover har 
Nepalgruppen søgt fonde i Danmark, hvoraf den ene har gi-
vet et mindre udbytte.

Status på projektet
Status på projektet er, at tegningsmateriale og budget for 
projektet et udarbejdet i samarbejde med en lokal arkitekt. 
Status på byggeriet er, at råhuset for stueetagen er færdig-

gjort og DRDC søger på baggrund af det udarbejdede pro-
jektmateriale videre finansiering til færdiggørelse af huset. 

Mål for projektet i 2015
Målet for 2015 er at få etableret og videreudvikle et net-
værk mellem lokale samarbejdspartnere og Nepal-grup-
pen, så den viden om tilgængelighed, der opnås mens 
handicapcentret opføres, forankres i den lokale byggeskik, 
kultur, samarbejdsform mv. Herved håber Nepal-gruppen 
at kunne bidrage til  awareness-raising og vidensudveksling 
om tilgængeligt byggeri i et bredere perspektiv.

Fremadrettet planlægger Nepal gruppen ikke at søge yder-
ligere funding, men at fokusere på opgaven med vidensde-
ling.

Gruppens medlemmer
Birthe Riis-Bentzen, arkitekt
Mette Fuglkjær, arkitekt
Sofie Frydenrejn, arkitektstuderende (orlov)

Mette Fuglkjær på vegne af projektgruppen
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PALESTINE
PRESERVING PALESTINIAN ARCHITECTURAL HERITAGE

Potential siteArea

The project deals with the revitalization of the Palestinian vil-
lage of Jaba’ in the West Bank, northeast of Jerusalem 
and close to Ramallah. The AUG project group will form part 
of the project initiated and led by Riwaq which focuses on pre-
serving Palestinian collective memory through projects docu-
menting and restoring architectural heritage sites across the 
West Bank and Gaza. 
The approach of Riwaq is holistic as Riwaq focuses not just 
on the conservation of a single historic building, but inscribes 
sites and buildings within a larger framework of social, cultural 
and economic dimensions. When working on a site or a building 
Riwaq engages the whole community and has for example 
through its “Job Creation Through Conservation,” transformed 
cultural heritage into an important economic tool, and shifted 
the concept of architectural conservation from an activity ex-
clusive to affluence, to one that provides skill-building oppor-
tunities for residents, and community economic development 
for neighborhoods, villages, and municipalities. Riwaq further-
more engages students, architects, archaeologists and histo-
rians and has been awarded for its approach and importance 
in the preservation and protection of Palestinian cultural heri-
tage and identity. 

The AUG project group will engage in the work of Riwaq and 
form part of the ’working group’ on the revitalization of Jaba’. 
The precise form and content of our work will be clarified when 
we meet with Riwaq in December 2014 and after visiting the 
site of Jaba’. Our expectation is that we will engage in dialogue 
and idea development during our trip, which will subsequently 
be the starting point for our work back in Denmark. Depending 
on how the cooperation and process will develop, we imagine 
that we will offer our competences in relation to how the site 
of Jaba’ can be developed physically, culturally and socially, as 
well as through ’on the ground’ work taking place on the site. 
We will furthermore contribute to the documentation of the 
project through photo, film or interviews and will engage in 
telling the story of Jab’a in Danish media. 

Project status
We have initiated a close cooperation with the Palestinian or-
ganization Riwaq, and have maintained a dialogue with them 
throughout the summer and automn of 2014, in regard to the 
form and time line of our joint project. Four members from our 
group are currently in the West Bank, as part of a week long 
trip to visit Jaba and to meet with Riwaq. The details regarding 
the development of the project and our continued cooperati-
on with Riwaq will be settled during the course of this trip. A 
meeting schedueled for January, in order to discuss the out-
come of the site visit, will kick off the next phase of the project. 

How the project progressed in 2014
The main focus of the group throughout the summer of 2014 
was both establishing a relationship and maintaining 
communication with Riwaq. From the automn onwards, the 
group focused on the planing of the field trip to the site. 
This trip was viewed as an important step forward, nessicary 
to both gather information to aid our further engagement 
in the area, and to clarify the details of that engagement. As 
part of the preparation for the trip, we applied for and  received 
financial support from Kunstfonden, to cover travel expenses. 

Goals for 2015 
The rehabilitation project in Jaba’ is supposed to last two ye-
ars having begun in April 2014. We imagine that the current 
trip to Jaba will kick off our collaboration with Riwaq and 
therefore, from the beginning of 2015 onwards we will have 
a clearer view of the project and will be able to plan our col-
laboration accordingly. In 2015, we also intend to write and 
publish articles to increase focus on the subject in Denmark. 
There is potential for a return visit to the West Bank, possibly 
for a more hands on involvement in the project during the sum-
mer of 2015, and in the long run we hope to involve the local 
community in the process of revitalization of Jaba’. 

links 
http://arkitekterudengraenser.dk/palestineisrael-group 
http://www.riwaq.org/ 
pal@arkitekterudengraenser.dk
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SIERRA LEONE
HOSPITAL STAFF HOUSING

Renovering af eksisterende hus Interiør i Paulas House.

Arkitekter Uden Grænser er på 6. år aktiv i Masanga i Sier-
ra Leone, hvor vi ved hjælp af frivillige unge arkitekter og 
fondsmidler bygger personaleboliger til det lokale sund-
hedsfaglige personale ved hospitalet i Masanga. 

Hospitalet ligger i junglen og blev genåbnet i 2006 af en 
dansk læge efter den 10-årige borgerkrig. Behovet for per-
sonaleboliger er meget stort og med udgangen af 2014 har 
vi bygget 6 boliger i 3 bygninger, heraf en større renovering 
af et eksisterende hus.

I 2012 gennemførte vi et større byggeri (Paulas House) af 3 
boliger på i alt 130m2 omkring et fællesareal og under et 
fælles tag. Paulas House er en succes og er meget populær 
bl.a fordi bygningen imødekommer de lokales krav om en 
sikker og solid bolig. 
En af de store arkitektfaglige udfordringer er at kombinere 
lokalbefolkningens stigende krav om sikre og solide boliger 
med vores ønske om bæredygtigt og sundt byggeri.

En anden stor udfordring er den manglende løbende vedli-
geholdelse af de huse, som vi har bygget, og som hospitalet 
på grund sin meget vanskelige økonomiske situation ikke er 
i stand til at tage sig af.

I september 2013 rejste arkitekt Signe Kramer Mikkelsen 
og arkitekt Kristine Mehl Jacobsen til Masanga. Deres op-
gave var bl.a at sørge for at vedligeholde/renovere og sikre 
de huse, som vi allerede har bygget. Herudover har de gen-
nemført en større renovering af et af de gamle personale-
boliger fra før borgerkrigen.
Aftalen med Sierra Leone er, at landet selv skal overtage 
driften af hospitalet i 2016 og dermed også ansvaret for 
nye personaleboliger. Et vigtigt aspekt for Arkitekter Uden 
Grænser er derfor overdragelse af viden til lokalbefolknin-

gen om basale arkitektfaglige principper om bæredygtigt 
og sundt byggeri.

Et gennemgående træk for de mere end 10 frivillige arkitek-
ter, som i løbet af de 5 år har været udsendt til MasangaHo-
spital, og som typisk opholder sig der i 3 måneder, er, at de 
er meget begejstrede for opholdet og især for samarbejdet 
med de lokale håndværkere, som er samvittighedsfulde og 
hårdtarbejdende.

2014
Året har desværre budt på store udfordringer idet området i 
Sierra Leone er ramt af Ebola-udbruddet. Masanga hospital 
har set sig nødsaget til at fratrække deres frivillige perso-
nale fra området og hospitalet er derfor midlertidigt lukket.
Dette har medført at projektgruppens byggeri i området er 
midlertidigt stoppet og den planlagte udsending af 2 frivil-
lige til at opføre gruppens næste bygning måtte aflyses.

2015
Vi agter i projektgruppen at genoptage arbejdet i området 
så snart det igen er muligt.

Projektgruppen:
Charlotte Wilhelmsen, projektleder 
Signe Kramer Mikkelsen, Anne-Katrine Røien, Petter Bran-
denberg, Frida Sophie Vang Petersen , Kristine Jacobsen,
Simon Grandorf, Niels Brix, Peter Bastholm, Haakon Gilje 
Aarseth, Anna Als.

Frida Sophie Vang Petersen på vegne af projektgruppen

Links:
http://arkitekterudengraenser.dk/masanga/oversigt
charlotte.wilhelmsen@gmail.com
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SIERRA LEONE
MAGBURAKA EDUCATION & COMPUTER CENTRE

Påbegyndelse af tagkonstruktion Status december 2014

I samarbejde med den danske NGO REACT, som er initiativ-
tager til og driver det nuværende Magburaka Education and 
Computer Centre (MECC), i Magburaka i det centrale Sierra 
Leone, designer og bygger vi et nyt center som kan være 
med til at fremtidssikre MECC og den stigende interesse 
der er for computerlærdom i byen. 

Visionen er, at projektet i løbet af ti år bliver økonomisk bæ-
redygtigt, hvorved drift og ledelse fuldstændigt vil overgå 
til lokale kræfter og Danmark trækker sig helt ud. 
 
Funktion: Internetcafé, multifunktionelt rum, og et under-
visningslokale, med plads til op til 40 elever. Derudover er 
der kontor, it-værksted og opbevaring.
Areal: 245 m2
Hovedmaterialer: Lokalt tilgængelige materialer, beton, 
træ og soilblocks (ubrændte mursten).

Status
På nuværende tidspunkt er bygningen ca. 50% færdig. 
Afsluttet er den indre kerne, som indeholder undervisnings-
lokaler og kontorer. Hertil er der også lavet tagspær og lagt 
tag på.
De ydre facader, gulvet og en del af taget mangler.

2014
2014 startede rigtig godt, vi havde langt om længe fået 
rejselegater på forhånd, således at vi kunne tilbyde vores 
frivillige noget kompensation. Dette gjorde det meget let-
tere at finde folk. I begyndelsen af marts sendte vi Hannah 
afsted for at genoptage byggeriet, og i april fulgte Adamis, 
begge to arkitekter. Hannah er studerende, og Adamis arki-
tekt med flere års erfaring. 
De gjorde et godt stykke arbejde, og fik i løbet af de 3 måne-
der, de var på byggepladsen, færdiggjort kernen og lagt tag 
på. Selvfølgelig i samarbejde med det lokal team. Bestman 
var igen Abdul, som havde været med på byggeriet fra start, 
og kendte det godt i forvejen.

Desværre udbrød der Ebola i Vestafrika i løbet af foråret, og 
til alles store fortrydelse er det bare blevet værre og værre.
I lang tid var Magburaka og store dele af Sierra Leone ube-
rørt af virussen, men i slutningen af sommeren kom det 
først tilfælde til byen, og React valgte at trække alle frivil-
lige hjem til Danmark. Kort tid efter frarådede Udenrigsmi-
nisteriet også indrejse til landet. 
Byggeprojektet har været på hold siden. Vi aflyste de ture 
der skulle have været derned efteråret, for at forsætte pro-
jektet, og som vi havde fundet frivillige til.
Det nuværende computercenter er stadig åbent og drives 
udelukkende af lokale, med assistance fra React i Danmark, 
bl.a ved hjælp af mail og skype. 

I begyndelsen af december fik vi desværre den triste nyhed, 
at en af vores gode venner, samarbejdeparter og kontakt 
i Magburaka, Abdul Mansaray aka Shakur have fået Ebola 
og desværre ikke overlevede. Det har været et hårdt salg 
for alle. Han var en stor personlighed, en mand af folket og 
en god ven af byggeriet. Han vil blive savnet. 

Mål for 2015
Mens vi venter på at vi kan få lov til at komme tilbage, skal 
vi have indsamlet ca. 90.000 kr til færdiggørelse af byg-
geriet. 
Dette gøres ved alm. fondsansøgninger, crowdfunding, op-
læg og private donationer.

Links
http://www.Facebook.com/BuildingMECC

Gruppen i 2014
Carina Nissen, crn@arkitekterudengraenser.dk, Wiebke En-
gels, Arkitekt, Jonas Danborg, Bygningskonstruktør, Jan 
Antonsen, Camma Juhl, Hannah Knudsen, Adamis Aspros, 
Ulrich Bussemas.

Carina Nissen på vegne af projektgruppen
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SYRIEN
TRADITIONAL ARCHITECTURE IN POST-WAR DEVELOPMENT 
Short description of the project
Syria is witnessing one of the most extreme and complicated con-
flicts in its modern history. Bombarding and battling has resulted 
in huge damage to a lot of residential areas, buildings, infrastruc-
tures and public facilities. It is estimated that destruction ranges 
on average between 10-25% of buildings in Syrian areas with 
higher proportions in particular cities. Physically intact places 
have also been affected as new sets of human-space scenarios 
are emerging on personal and urban levels. More than 2.5 million 
Syrians fled their homes and over 600,000 registered refugees 
have fled to neighboring countries, yet the real number of Syrian 
refugees in these countries is much higher. 

How can architects and planners meet all these challenges? What 
are the needs, and what is the role of societies when dealing with 
urgent and long-term development? 

AUG is seeking for an active discussion of this question. Seen from 
an AUG perspective, the role of architects and planners in post-
war recovery process is a very important debate. The focal point 
of this discussion are the methods and tools architects can de-
velop to help shaping better conditions in this context; hereunder 
how to use local techniques and materials that might lead to a 
sustainable self-development. 

Status
The project is currently in its second stage. The goal is to have a 
solid second project proposal before the end of 2014. The team is 
currently aligning expectations with Engineers Without Boarders, 
School of Architecture in Copenhagen and their 5x5 program as 
well as other organisations and individuals who find interest in the 
second workshop, set to take place in March 2015. The workshop 
will work on a specific case study that potentially can be brought 
to practice in in a refugee zone with collaboration and help of or-
ganizations that foster and manage refugee camps.
The team has limited resources and we welcome funding as well 
as more participants  

Activities 2014
The first workshop was organized in March 2014, with the aim 
of bringing a deeper understanding of the current situation in 
Syria as well as identifying and mapping potential local material 

resources, construction skills and knowledge. The workshop fo-
cused on spatial dimensions of the current everyday life in Syria. 
Group works and discussions took place in Denmark and Syria, 
where architecture students from the University in Damascus ar-
ranged a parallel workshop. The workshop “Pre/Pro/Post Syria” 
left a great impression on the AUG team of the need to continue 
and develop the project. It showed the willingness of individuals to 
participate in effective positive activities regardless of their spe-
cialties. In Damascus, participating students and architects dem-
onstrated a great ability to use genuine and creative mechanisms 
to read the city during conflicts by critical eye.  In Denmark, the 
workshop showed a huge interest in humanitarian architecture 
and the social role of buildings in the aftermath of a war. Together, 
the teams identified several scenarios of the current situation in 
mainly Damascus, with some proposals on future scenarios and 
strategies. First steps are taken towards arranging a second work-
shop, which will take place in March 2015. 5x5 (Jørgen Eskemose 
& Jorge Lobos) and the School of Architecture in Copenhagen are 
again considered as ideal partners – together witn a.o. Engineers 
Without Borders Denmark. 

Goals 2015
In Denmark 
Arrange strategic partnerships  
Identify and obtain sources of funding
Arrange venue for the workshop
Create material to promote the workshop
Elaborate workshop output 
Prepare 3rd stage 

In Syria and Middle East
Establish AUG branch in Syria
Establish collaboration with ASF Jordan and organisations in oth-
er neighbouring countries 
Establish contact to refugee camps in Turkey or Jordan 
Develop an agenda and scope of collaboration with each of the 
mentioned entities

Group
Wesam Asali, Contact person, Per Arnold Andersen, Alan Kadduri, 
Caroline de Francqueville 
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SOUTH OF NORTH
AUG TIL VENEDIG BIENNALEN

Mouthful of meetingsVenedig biennalen 2014

I 2013 Indgik Arkitekter Uden Grænser i et nordisk samar-
bejde for arkitekterfirmaer og organisationer der arbejder 
med arkitektur i udviklingslandene.

Samarbejdet hedder South of North og har repræsentanter 
fra Norge, Sverige, Islang, Finland og Danmark. AUG er sa-
marbejdets danske repræsentant.

 AUG er samarbejdets danske repræsentant.

I februar 2014 arrangerede South of North et seminar i 
København med AUG som værter. Seminaret var en kombi-
nation en forelæsningsrække, workshop, udstillingsåbnin-
gen af ’Out of order - on the nature of materials’ og interne 
møder i South of North organisationen.

2014 var også året hvor South of North udstillede AUG pro-
jektet Bio Learning Centre under Design Week Helsinge og 
var med til at holde en workshop for studerende i Norge.

Mouthful of Meetings
Samarbejdet i South of North kulminerede i en debataf-
ten ved Venedig Biennalen 2014 under navnet Mouthful of 
Meetings.

Til arrangementet var arkitekter fra Europa og Afrika invi-
teret til at diskutere arkitekturens rolle i udviklingslande 
og udveksle erfaringer omkring dette. Det blev en meget 
interessant diskussion som spændte fra, om man kan tale 
om afrikansk arkitektur som helhed, til at sætte fokus på 
den skala af projekter vi i AUG arbejder med. Derimellem 
blev også vendt emner som vigtigheden af et stærkt ud-
dannelsessystem for at opbygge en arkitektonisk identitet, 
og hvilken påvirkning den voksende private sektor har på 
arkitekters arbejde i Afrika.

Diskussionen foregik på Biennalens hovedudstilling og blev 
efterfølgende udgivet som podcast.

Hør podcasten her:
https://southofnorth.squarespace.com/venice-moutful-of-
meetings/

Aktive fra AUG hjalp til med planlægningen af dette ar-
rangement samt stod for forberedende og opfølgende in-
terviews med mødets deltagere.

Frida Sophie Vang Petersen og Rune Asholt på vegne af 
South of North
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BOGGRUPPEN
LEARNING FROM SIERRA LEONE
VINDER AF LILLE ARNE 2014

AUG vinder Lille Arne 2014
I januar 2014 blev lancieringen af AUG bogen Developing 
Architecture, Learning from Sierra Leone for alvor slået 
igang med nomineringen og vinderen af Arkitektforenin-
gens pris Lille Arne 2014.
Boggruppen modtog prisen på vegne af hele AUG.

Som begrundelse for prisen skrev Arkitektforeningen:

”Bogudgivelsen er først og fremmest en flot grafisk pro-
duktion, der som alt andet arbejde i AUG-regi er frivilligt og 
baseret på donationer og fondsmidler. Derudover er bogen 
indhold en lang fortælling om, hvordan arkitektur kan gøre 
en forskel, og kan forbedre leveforhold markant for ressour-
cesvage mennesker i verdens fattigste områder. AUG  tager 
ansvaret for at sikre social og miljømæssig bæredygtighed 
alvorligt og stiller sig til rådighed for mennsker, der eller ikke 
har mulighed for at bruge arkitekter.
Bogen er et smukt dokumentation af et stærkt initiativ, som 
grundlæggende handler om at gøre vores byggede verden 
til et bedre sted at være. Bogudgivelsen markerer desuden 
AUG´s 5 års jubilæum i Danmark.”

Om bogen
Bogen handler om organisationens udvikling og arbejde, og 
viser vores første 5 år gennem 5 projekter i Sierra Leone, 
hvor vi har været aktive siden starten i 2008.

Bogen er opdelt i tre temaer, der inkluderer 5 byggeprojek-
ter; Brown House, Monkey House, Paulas House, MECC og 
Bio Learning Centre. 
Bogen indeholder bogen artikler og projektmateriale fortalt 
af organisationens medlemmer og stiftere samt  artikler af 
eksterne journalister, og perspektiverende essays af eks-
perter, for at give læseren mulighed for at se organisatio-
nen gennem flere forskellige vinkler

Lancering og udstilling
Bogen blev officielt lanceret i februar 2014 med en supple-
rende udstilling ’Out of order - on the nature of materials’ 
hos Leth og Gori, kurateret af Nina Wöhlk.

Bogen blev finansieret med støtte fra Statens Kunstfond, 
KAB-fonden og forudbestillinger. Den er lavet i samarbejde 
med Centertryk A/S. Bogen har pt. tjent sig selv ind og et 
eventuelt fremtidigt overskud vil blive brugt til at udgive 
nye publicationer.

Boggruppen:
Tyra Lea Amdisen Dokkedahl, Frida Sophie Vang Petersen, 
Steen Andersen og Jens Dan Johansen.

Tyra og Frida på vegne af projektgruppen

Link: http://issuu.com/asfdk/docs/asfdkbook_preview_web

Forside TIl salg på MOMA PS1 Boggruppen med Lille Arne 2014
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Hjemmeside
Et af hovedmålene for 2014 var at få opstartet arbejdet for en 
ny hjemmeside. Der blev derfor i marts 2014 oprettet en sær-
skilt hjemmeside gruppe, som har kortlagt hvilke behov en ny 
hjemmeside skal imødegå. De første skitser for en ny hjemme-
side er udviklet. Projektet vil fortsætte ind i 2015, hvor det er 
håbet at have en hjemmeside klar inden årets udløb.

Event
Kommunikation har i 2014 genoptaget torsdagsbar arrange-
mentet på Kind of Blue, Nørrebro. Selvom eventet kun blev 
gentaget et par måneder i streg tyder interessen for eventet 
på, at lignende informationsarrangementer for nysgerrige føl-
gere er efterspurgte. I 2015 er det visionen at udvalget i samar-
bejde med øvrige udvalg og projektgrupper kan bidrage til flere 
events, som kan give anledning til både vidensdeling og mere 
uformelle ’meet and greet’ møder.

Postkort konkurrence
I november måned lancerede kommunikationsudvalget en 
konkurrence om at tegne organisationens postkort 2015. Dette 
blev gjort med støtte fra WAAITT og Vester Kopi. I juryen sad 
personer fra grafikerne WAAITT, Index, EB kommunikation og 
AUG. Konkurrencen er et nyt tiltag som sigter efter at udbrede 
kendskabet til AUGs arbejde og åbne op for nye samarbejder 
med andre i arkitekt- og designbranchen. Udvalget håber at 
gentage konkurrencen i 2015.

Nyheder og sociale medier
I sensommeren måtte kommunikationsudvalget sige farvel til 
vores nyhedsbrevsskribent, hvilket har betydet at nyhedsbre-
vet holdt pause i 1/2. halvår. Det er blevet besluttet, at nyheds-
brevet ikke udkommer foreløbigt, da det er en tidskrævende 
indsats at indhente nyheder fra de enkelte udvalg og tvivlsomt, 
hvorvidt nyhedbrevet bliver læst og brugt. Kommunikations-
udvalget ønsker derfor at undersøge nærmere, hvem vores 
aftagere er, så vi kan imødegå dem bedst muligt. Indtil da vil 
informationer primært blive udsendt via de sociale medier.

I løbet af 2014 har udvalget løbende gjort en indsats for at 
bedre kommunikationen via sociale medier som facebook og 
linkedin. I skrivende stund har vi over 1600 følgere på facebook 
og over 300 på linkedin.
I starten af 2014 blev en blog opstartet på arkfo.dk. Kommu-
nikationsudvalget har besluttet at lade bloggen (hermed et fo-
rum for skriveglade medlemmer) stå åben.

Om kommunikationsudvalget 
Kommunikationsudvalget i AUG står for opgaver som vedrører 
nyheder og sociale medier. 

For 2015 er vores overordnet mål formuleret i følgende tre 
punkter:

1.  Varetage professionel og ensartet kommunikation udadtil
2.  Varetage informativ og vedkommende kommunikation ind-
adtil
3.   Fremme debat- og informative arrangementer

På nuværende tidspunkt består udvalget af, Judith Furu Grage, 
Tine Toftdahl Nielsen, Tyra Dokkedahl og Tina Harrington. 

Udvalget ser sig selv som en åben gruppe, hvor medlemmer 
som ønsker at bidrage med projekter er velkomne. Udvalgets 
største og vigtigste opgave i 2014 og i 2015 er at få en ny hjem-
meside op at stå som svar på megen besvær og utilfredshed 
med den nuværende. Dette er en ressourcekrævende opgave 
og udvalget vil derfor i starten af 2015 igen være på udkig ef-
ter nye medlemmer. Udvalget er udfordret af, at mange opga-
verne i kommunikation kræver kontinuitet. Derfor bliver fokus 
for udvalget i 2015 at indskrænke antallet af opgaver og ef-
fektivisere de tilbageblivende. Dette gør vi blandt andet ved at 
hjælpe øvrige udvalg og projektgrupper til selvstændigt at va-
retage kommunikation via hjemmeside og sociale medier.

Tina Harrington på vegne af KU

AUG-stand til Building Green messe Sommer workshop

KOMMUNIKATIONSUDVALGETS BERETNING
KOMMUNIKATION
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AUGBLOG

AUGBLOG
Arkitekter Uden Grænser fik i begyndelsen af 2014 en blog på 
Arkitektens Forlags online blogfora. Der var en del indlæg i 
foråret fra både projektgrupper og kommunikationsudvalget. 
Vi har den stadig, så hvis nogen er interesseret i at udgive et 
indlæg, så tag kontakt til Tyra på tdo@arkitekterudengrænser.

Indlæg
FORORD: ARKITEKTUR, DER UDVIKLER
VISITING ARCHITECTURE FOR HUMANITY
PRAKSIS I ANDENMANDSLAND
ARKITEKTUR I AFRIKA I - DAVID ADJAYE OM ‘EN AFRIKANSK 
ARKITEKTUR’
ARKITEKTUR I AFRIKA II - NORDISK ARKITEKTUR PÅ ØST-
AFRIKANSK
KLOGERE PÅ SYRIEN
REBUILDING A FUTURE PALESTINE

UDDRAG: Rebuilding af Future Palestine
Over sommeren er Palæstinegruppen blevet udvidet og er be-
gyndt et nyt projekt i Jaba på Vestbredden. 

As we witness the situation in Gaza with sadness, anger or a 
feeling of powerlessness, it seems significant to bring attention 
to some of the efforts for peaceful and long-term development 
that also take place in the Palestinian territories. ASF Den-
mark’s Israel/Palestine group is currently planning a collabo-
ration with Riwaq, a Palestinian NGO that works to protect and 
promote architectural heritage in Palestine. The group visited 
Jerusalem and the West Bank in 2012, where we commenced 
discussions about joining the organisation on a project in the 
village Jaba, and we are now seeking new members in order 
to aid it’s realisation. Here, the Jaba project is outlined in the 
context of Riwaq’s work to employ the preservation of cultural 
heritage as a tool against the Israeli occupation and towards re-
building dispersed communities, both physically, economically 
and socially.
Nicola Louise Markhus, 12.08.2014, 16:47

http://arkfo.dk/da/blog/writer/Arkitekter%20Uden%20
Gr%C3%A6nser

Tyra Lea Amdisen Dokkedahl på vegne af AUG-bloggen
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Om Projektet
Tilbagevendende messe i Forum, for bæredygtige byggeløs-
ninger og materialer. Arkitekter Uden Grænser har de sidste to 
år fået sponsoreret en stand af messen.  
Arkitekter Uden Grænser bruger messen som en platform til 
at vise hvem vi er, hvad vi laver, og generelt skabe mere op-
mærksomhed omkring organisationen. 
Det er også et sted, hvor vi kan bringe projektgrupperne sam-
men på tværs af grupperne og møde folk hvor vi er.

Status:
Projektet er overstået for i år. Den nye messe stand mangler 
dog at gøres helt færdig, og tages billeder af.

Det forgangene år:
Messen gik godt. Der var ca. 150 personer som scannede deres 
key-card, for at få mere information omkring AUG. Vi fik nogle 
direkte nye medlemmer på messen, og erhvervmedlemmer.
Til standen fik vi produceret et udstillingspodie/bord/bænke og 
opbevaringskasser til alle vores print. En stand som er brugbar 
også til andet end Building Green, og tænkes brugt til andre 
udstillinger og præsentationer, mv. På nuværende tidspunkt er 
standen opbevaret i kælderen ved Steffen Plejdrup. 
På messen fik vi talt med mange forskellige mennesker, og evt. 
nye medlemmer eller samarbejdspartnere. Mange besøgende 
kendte allerede lidt til AUG, men ville gerne høre mere. 
Efter messen, blev der sendt en mail ud til alle de interessere-
de, omkring hvad der er af muligheder for medlemskab, støtte 
og deltagelse.

Mål for 2015:
At vi med en minimum af indsats kan få en en super stand op 
at stå.
At få flere ikke allerede aktive medlemmer med til at plan-
lægge eventet.

Planlægnings Gruppen i 2014
Steffen Plejdrup
Tina Harrington
Charlotte Nielsen
Carina Nissen

Frivillige på messen:
Carina Nissen
Steffen Plejdrup
Tina Harringston
Charlotte Nielsen
Judith Furu-Grage
Klaus 
Wesam Asali
Camilla Kragh
Patrick Kogler
Jonas Danborg
Sara Karlsson Christensen

Carina Nissen på vegne af Building Green teamet

AUG-stand Building Green messe i Forum

BUILDING GREEN
MESSE I FORUM
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Uden penge ingen projekter, uden projekter ingen penge. 
Arkitekter Uden Grænsers position som en NGO drevet af 
frivillige betyder at vores økonomiske fundament er base-
ret på medlemskontingenter, legater og fondsdonationer.  

Økonomisk Udvalgs opgave er at understøtte projektgrup-
perne i udarbejdelse af fondsansøgninger, administrering 
og revidering af midlerne, samt et fokus på øget medlems-
tal. 

Første januar 2014 lagde AUG ud med en kassebeholdning 
på 26.000 kr. og 214 medlemmer. Midt december var tal-
lene ca. 72.000 kr. og knap 220 enkeltmedlemmer og 7 
erhvervsmedlemmer. – Det er positivt, men bag disse tal 
skjuler der sig også fortsat udfordringer.

Medlemstallet er steget, men ikke markant og vi nåede ikke 
de 350 individuelle medlemmer, som var målet inden sep-
tember 2014. AUG er en humanitær organisation afhængig 
af medlemmers aktive indsats og fokus for 2014 har været 
mulige initiativer til at øge medlemsbasen. Tallene viser 
ikke en markant stigning i medlemstal, men dette skyldes 
desværre et frafald af eksisterende medlemmer. 

Et fokus på pleje af den eksisterende medlemmer er derfor 
en nødvendighed for 2015.  
Fundraising til støtte for konkrete projekter har været mu-
lig, men som projekternes ambitioner vokser, vokser bud-
getterne også, hvilket kræver større  fondsmidler. En ud-
fordring vi vil forsøge at imødekomme i 2015 ved hjælp af 
en fundraisningsskoordinator. I August 2014 tog vi de første 
skridt mod dette efter henvendelse fra Camma Juel Jep-
sen, der ønskede at bidrage til AUG’s arbejde. 

Med en baggrund indenfor Moderne Kultur & Kulturfor-
midling fra Københavns Universitet og Danmarks Jour-

nalisthøjskole, samt mange års erfaring med fundraising i 
andre regi, har vi derfor fået en stærk kapacitet i udvalget 
og vores næste skridt bliver udarbejdelse af en fundraisings 
strategi for 2015. 

Derudover skal nævnes at 2014 bød på et skifte i rollefor-
delingen, da Klaus Jørgensen stoppede som kasserer efter 
mange års godt arbejde. Tak for til Klaus for den ihærdige 
indsats. Helt ude af billedet er han dog ikke, da han sta-
dig sidder som medlem i Økonomisk udvalg. Ny kasserer 
blev Steffen Plejdrup, som også fungerede som koordinator 
frem til november. 

I november kunne vi så byder velkommen til Sofie Stilling, 
som ny koordinator for Økonomisk udvalg. Sofie Stilling 
kommer fra Københavns Universitet med en 
bachelor i film og Medievidenskab, og afslutter sin master 
i Landskabsarkitektur og Bydesign i 2015. Dermed er Øko-
nomisk Udvalg blevet fordoblet i 2014 og vi ser frem til et 
spændende og produktivt 2015.

4.3 Overordnet mål for AUG’s  Økonomiudvalg

- Sikre den daglige administration af AUGs økonomi inklu-
sive fremlæggelse af bi-månedligt regnskab til AUG’s Be-
styrelse

- Løbende opdatere fondsoversigter og gøre projektgrupper 
og bestyrelse opmærksom på søgemuligheder

- Sikre initiativer i forhold til forsat medlems hvervning

- Rådgive projektgrupper i økonomiske og administrative 
spørgsmål

- Sikre årlig revision og godkendelse af AUG’s regnskab

Kontoret i Birkegade Støt AUG flyer

ØKONOMIUDVALGETS BERETNING
ØKONOMI
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SPONSORER OG FONDE I 2014:

En stor tak til alle fonde, virksomheder, medlemmer og privatpersoner for at have ydet støtte og har muliggjort realiserin-
gen af Arkitekter Uden Grænsers projekter.

Arkitektforeningen
Arkitektkonkurrence.dk
Brrum Arkitekter
Building Green 
Carl Møller
Christensen og Co 
CISU
Cobe
Danske arkitektvirksomheder
DesignGroup Architects
Gehl architects
Ingvartsen 
JE rådgivning
Kulturministeriet
Laaenhus 
Landskabskunst.dk
Marge Arkitekter
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Myhrwolds Fond
NB ark
Over Byen arkitekter
Rambøll
Rørbæk & Møller Arkitekter
Skandi-Bo
Statens Kunstfond
Vilhelm Lauritzen Arkitekter 
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Architecture Sans Frontières Denmark (ASF-DK) has from the 
start been driven by the wish to help, wherever help is asked
for. The intentions of doing good for others, making valuable 
contributions to society and creating useful spaces are the main 
motivation of the involved members, combined with a
curiosity about other cultures and a desire to improve 
professionally.
Yet good intentions are not enough. A young organisation must 
learn to walk before running. Sharing of knowledge, hands-on 
experience and strong partnerships are necessary to ensure 
meaningful projects and accomplish the vision of providing
architectural and planning expertise for those in need.
Today, in 2013, ASF-DK has 19 projects in 10 countries, 210 
members and an expanding network of professionals in a variety 
of fields, both in Denmark and beyond its borders, and is moving 
closer to realising our goals. So far, so good.
(CITAT: LEARNING FROM SIERRA LEONE, SIDE 16)


