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aarhus: Giv, hvad du har. 
Tag, hvad du kan bruge.

Under dette motto var Den 
Rå Hal på Godsbanen lørdag 
omdannet til et livligt bytte-
marked, arrangeret af  Affald-
Varme Aarhus og bæredygtig-
hedsbureauet WorldPerfect.

Konceptet var enkelt: Med-
bring de ting, som du mener 
stadig har værdi, og som du 
gerne vil give væk. Finder du 
noget, du gerne vil have? Så 
tag det. Alt er gratis.

Startskuddet på dialog
Markedet var tænkt som 
startskuddet på en dialog om, 
hvordan det kan blive lette-
re for blandt andet beboere i 
midtbyen at være med til at 
sortere til genbrug.

På længere sigt skal dia-
logen bruges i et Rethink 
2017-projekt, der blandt an-
det omfatter et ReUseCenter i 
Aarhus - muligvis placeret på 
Godsbanen.  

Forsøgsprojektet skal være 
en variant af  de kendte gen-
brugsstationer. Den nuvæ-
rende ordning med storskrald 
skal eksempelvis udvides, så 
beboere får mulighed for at le-
vere ting til en form for en byt-
tecentral.

Bonus: Oprydning
Lørdagens marked havde kun 
holdt åben i lidt under en halv 
time, før folk myldrede rundt 
mellem de mange lave borde 
med ganske gratis gods.

På vej ind ad døren til Den 
Rå Hal kom Vibe Hellmund 
slæbende med to store sække.

»Jeg har alt fra tøj og tasker 
til refill til en printer med,« 
fortalte hun.

»Det er en god måde at kom-
me af  med sit gamle tøj på. Og 
så får jeg også ryddet op der-
hjemme,« lød det med et smil.

Fremragende idé
Inde i hallen blev sagerne på 
alle de opstillede borde vendt, 
drejet og målt med øjnene.

Fra glas og krukker til bø-
ger og dvd’er. Fra rulleskøjter 
og badmintonketsjere til tøj, 
plæneklippere, kufferter og 
reolsystemer. 

Meget af  det samlet ind i 
containere, der har stået pla-
ceret på byens genbrugssta-
tioner.

Karsten Frederiksen havde 
fundet sig en god støvsuger.

»Ja, den er til en 16-årig fyr, 

som flytter hjemmefra«, sagde 
han og nikkede mod den på-
gældende; en høflig gut, der er 
på vej mod et særligt botilbud 
for unge mennesker.

»Der er ikke det vilde at rut-
te med fra kommunen; så er 
det jo fremragende med et ar-

rangement som dette.«

Tankespind med hjem
Lidt derfra stod Merle Risom 
og løftede på låget til brætspil-
let Tankespind.

»Jeg faldt lige over det her,« 
sagde hun med et ret nysger-

rigt blik - og vendte sig mod 
kæresten Ole:

»Skal vi ikke prøve dét?«
Parret havde bidraget til 

markedet med blandt andet 
tøj og bøger. 

En spørgeskemaundersø-
gelse fra lørdagens byttemar-

ked indgår nu i en vurdering 
af  mulighederne for at etab-
lere det førnævnte ReUse-
Center.  

Bæredygtigt byttemarked trak fulde huse
Gentænk. 
Godsbanen dannede 
lørdag ramme om 
et marked, der 
sætter fokus på 
affald og genbrug. 

Merle Risom og kæresten Ole Weis Hansen byttede tøj og bøger for blandt andet et brætspil. Foto: Kim Haugaard

aarhus: Børn og unge 
anbringes ofte langt væk 
fra deres hjemkommu-
ne og har kun sporadisk 
kontakt med deres sags-
behandler, men det kan et 
nyt udviklings- og forsk-
ningsprojekt ændre på. 
Fire forskere på Aarhus 
Universitet deltager i pro-
jektet, der netop har få-
et 4,6 millioner fra Velux 
Fonden.

»Vi skal forsøge at for-
bedre kontakten mellem 
sagsbehandlere og an-
bragte børn og unge ved 
hjælp af  det, vi kalder te-
ledialog. Ideen er, at for 
eksempel videosamtaler 
og chat kan styrke dialo-
gen på en både konstruk-
tiv og omkostningseffek-
tiv måde. Men det kræver 
nuancerede overvejelser 
om, i hvilke situationer 
teknologien kan bruges, 
og hvordan den kan bru-
ges,« fortæller projektle-
der Peter Lauritsen fra 
informationsvidenskab, 
Aarhus Universitet.

Det er ham, der har 
fået de 4,6 millioner til 
forskningsprojektet - tele-
dialog, der skal nytænke 
dialogen mellem de nævn-
te aktører. 

Projektet kan både øge 
sagsbehandlerens kend-
skab til den unge, men 
også den anden vej rundt 
øge den anbragtes indfly-
delse på beslutninger om 
egne forhold.  pcb

Millioner til 
teledialog

aarhus: Kirkens Kors-
hær i Aarhus har givet 
de udsatte en stemme, og 
den kommunikationsind-
sats er lykkedes så godt, 
at Kirkens Korshær er kå-
ret som vinder af  Kom-
Pris’13 af  både dommer-
komitéen og deltagerne 
på Dansk Kommunikati-
onsforenings kommuni-
kationskonference Kom-
Dag’13. Kirkens Korshær 
har med kommunikati-
onsprojektet »Nærhed, 
varme og omsorg« skabt 
et helt nyt kommunikati-
onsunivers på under et år. 

»Der er tale om et impo-
nerende projekt. Et giga 
spring med bemærkelses-
værdig forskel på før og ef-
ter. Det er imponerende re-
sultater både hvad angår 
synlighed og indtægter ba-
seret på frivillige indsatser. 
Samtidig markerer indsat-
sen en ny begyndelse for 
Kirkens Korshær, sagde 
Lars Thøger Christensen, 
professor på Copenhagen 
Business School og for-
mand for dommerkomité-
en ved prisoverrækkelsen.
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Kirkens Korshær 
får pris

KKort nyt


