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Velkommen til årets sidste nyhedsbrev fra Makvärket. Vi vil gerne 
ønske jer alle sammen en skøn juleferie og ser frem til at dele 
endnu et magisk Makvärks år med jer alle i 2020.

Dette nyhedsbrev indeholder hovedsageligt opdateringer fra 
Imaginarium i november og fra nogle af de aktive arbejdsgrupper. 
Der er også et par billeder fra livet på fabrikken. Hvis du vil se 
flere billeder fra fabrikken, kan du følge vores instagram-konto @makvaerket, hvor fabriksgruppen 
deler historier fra aktiviteter- og hverdagen på fabrikken.

FORENINGS NEWS 
Først og fremmest vil vi gerne dele med jer, at vi nu er mere end 100 medlemmer af foreningen 
Makvärket. Det er skønt at vide, at vi er så mange mennesker, der føler os forbundet med 
Makvärket, og som ønsker at være en del af eller støtte Makvärkets fremtidige udvikling og 
eksistens. Selvfølgelig vil vi altid gerne have, at endnu flere kommer med om bord, så hjælp med 
at invitere dine venner og familie til at blive medlemmer.

Imaginarium i Makvärket - mange nye arbejdsgrupper så dagens lys
I november holdt vi det årlige Imaginarium for alle medlemmer af Makvärket. Årets fokus var at få 
flere mennesker til at engagere sig i processen med at udvikle Makvärket som et sted, et projekt 
og som en måde at drømme, tale og handle alternativer på! I løbet af året har plenumgruppen 
arbejdet med at udvikle de organisatoriske strukturer, med mere aktive arbejdsgrupper og med den 
nye medlemsmodel. Målet er at gøre det lettere for flere at engagere sig og skabe en stærkere 
følelse af ejerskab og engagement. Årets Imaginarium var et inspirerende og vigtigt skridt ned ad 
denne vej. Det var virkelig dejligt at se så mange af jer der, og føle viljen til at proppe mere 
kærlighed og aktivitet i Makvärket. Mange gode ideer kom på bordet, og flere aktive 
arbejdsgrupper udviklede sig fra det.

Før Imaginarium var der en række aktive arbejdsgrupper: plenum, booking, hosting, fabrik, 
økonomi, folkekøkken, musikstudio, byggeri, event udstyr, restorative cirkler og IT. Til Imaginarium 
dannedes et antal nye grupper, og nogle grupper, der havde været inaktive i et stykke tid, blev 
genstartet. Disse inkluderer: Det lille tog-gruppen, medie, fundraising, events, konstrueret 
vådområde.

I løbet af dagen havde alle arbejdsgrupper tid til at tale om fremtidige projekter og lave en 
handlingsplan for det kommende år. I dette nyhedsbrev vil nogle af arbejdsgrupperne give en 
opdatering på, hvad de har gang i for øjeblikket. Hvis du er interesseret i at komme i kontakt med 
nogen af grupperne, er du velkommen til at skrive til Tannie for at få deres kontakter 
(tannienyboe@gmail.com)

På Imaginarium blev det foreslået, at alle åbne arbejdsgruppemøder bliver indskrevet i kalenderen 
på hjemmesiden. Vi forsøger at finde en god måde hvor det kan lade sig gøre og vender tilbage 
når vi har en løsning på det. Vi opfordrer også alle arbejdsgrupper til at bruge maillisten 
”makaktivist” til at dele, hvornår og hvor de holder møde, så det er lettere for andre aktive 
medlemmer at deltage. Hvis du ikke er på makaktivist maillisten, men gerne vil være det, så skriv 
til Tannie.



OPDATERING FRA ARBEJDSGRUPPER 

Fabriksgruppen
Siden vores sidste opdatering i september 2019 har Makvärkets fabriksgruppe været super aktive, 
og mange ting er blevet gjort. Til at begynde med lavede vi en ny metalplatform mellem 
bygningerne og fortsatte med at arbejde på træplatformen og trappen, som næsten er færdige nu. 
Begge platforme bidrager til at gøre glaskorridoren til et forbløffende område, og det føles meget 
lettere at komme rundt. Disse projekter har gjordt det muligt for de frivillige at udvikle deres 
færdigheder i forskellige konstruktionsteknikker, at arbejder i teams og at lære gennem praksis. 
Derudover blev der lavet et nyt elevatorsystem til at hejse brænde op til raketovnen, ”dragen”, i 
seminarrummet. Et projekt fuld af kreativitet og design som samtidig er super praktisk i vintertiden.

Arbejde på trætrappen Trappeområdet - tæt på færdigt

I lang tid har glaskorridoren manglet et sidste glasstykke, for at være helt færdig. Dette glas er blev 
sat i, så glastaget nu er helt færdig. I sensommeren og det tidlige efterår har vi traditionen tro 
samlet æbler i lokalområdet og presset dem til Makvärkets flydende guld.

Vi organiserede to støttearrangementer i samarbejde med Nature Tales. Det første var en 
støttefest, der fandt sted på Bolsjefabrikken. Det andet var en festival her på Makvärket med fokus 
på lydoplevelser, meditation, kunst og autentiske relationer. Der blev også lavet en leg, hvor folk 
lærte de forskellige områder af fabrikken at kende og dens potentiale for forskellige aktiviteter. Folk 
elskede det. 

Efter at have brainstormet om fremtidige projekter har haveholdet klargjort bedene så der kan 
dyrkes grøntsager i dem igen til næste år. Vinteren er lige ved at komme, og vi har mange 
bæredygtige projekter i tankerne for den næste tid, som vi glæder os til at fortælle om i det næste 
nyhedsbrev!



Det sidste stykke glas sættes i Et hejsesystem til brænde under udtænkning

Bedene ordnes Klar til at presse en trailer æbler!



Opdatering fra processen med at bygge en hot tub
Vi begyndte at bygge en udendørs hot tub i februar 2019 og efter nogle problemer med at finde de 
rigtige kobberrør lykkedes det os endelig at fyre op I badet for første gang. Nu planlægger vi, 
hvordan man isolerer det, og hvordan man får det til at se endnu smukkere ud. Snart kan alle 
venner og gæster på Makvärket nyde et 40+ grader varmt bad efter en hård dags arbejde. Alle 
med gode ideer til genbrugsisolering/dekorativt materiale er meget velkomne til at kontakte Hazel 
eller Vincent. Her er et par billeder fra arbejdet.

Bookinggruppen
En stor del af livet på Makvärket - og af stedets økonomi - er at vi udlejer til arrangementer og 
disse kan være ret så væsensforskellige.

I oktober havde vi besøg af en gruppe på 20 elever fra Krogerup Højskole der var på en lille 
Danmarks-turné til forskellige bæredygtige fællesskaber. De var derfor også meget interesserede i 
at indgå i det daglige fællesskab på stedet, lave mad sammen med de frivillige og indgå i øvrige 
daglige opgaver.

I slutningen af oktober havde vi også besøg af en gruppe studerende fra Kunstakademiet, som 
valgte at holde deres introtur på Makvärket. De har skrevet denne lille beretning fra deres besøg: I 
starten af dette års semester var vores klasse (skolen for konceptuelle og kontekstuelle praksisser) 
på introtur på Makvärket. Vi gik som en lang slange, hånd i hånd, rundt om søen i stilhed og med 
bind for øjnene for at åbne vores sanser og opleve omgivelserne igennem hinandens 
opmærksomhed. Vi forvildede os rundt i fabrikkens fysiske rammer, samt lærte om Makvärkets 
struktur og historie. Vi kiggede på stjerner fra tagterrassen, frøs lidt i soveposen i en frostklar nat 
og svedte under kickboxing i cirkussalen. Vi tog vores læsekreds ud af vores vante kontekst og 
åbnede op for snakke der først opstår for enden af en hel dag i uafbrudt samvær. Tak for at ville 
hoste os < 3

I november måned var der seminar om Regenerativt Jordbrug, som er et nyt netværk for 
jordbrugspraktikere, der arbejder med mindre, alsidige produktioner med regenerativt fokus: blandt 
andet market gardening, holistisk afgræsning, skovlandbrug mm.

I løbet af de kommende måneder har vi udlejning til følgende begivenheder, hvoraf flere af dem er 
åbne for tilmelding, hvis nogen ønsker at deltage:

• 10.-12. Januar: Sensing the winter weekend retreat - læs mere her: 
https://www.facebook.com/events/2175146772792319/ 

• 7.-9. Februar: Nordisk Permakultur Træf 2020
• 21. Marts: Praktisk Økologi Årsmøde 
• 7.-10. Maj: Global Aktion Aktivistskole

https://www.facebook.com/events/2175146772792319/


Eventgruppen
Eventgruppen arbejder på at booke en fantastisk kalender med forestillinger i 2020. Et program 
fyldt med teater, musik og andre gode ting. Ønsket er at have en forestilling hver måned, der 
sandsynligvis falder sammen med det månedlige folkekøkken. Vil du optræde? Kender du en 
fantastisk kunstner der måske har lyst? Send os en mail med nogle detaljer til 
samsailboatsaylor@gmail.com. Bemærk, hvis du har forespørgsler om eksterne begivenhed (dvs. 
fx at lave din egen festival), skal du kontakte bookinggruppen i stedet.

Musikstudie-opdatering
Musikstudiegruppen arbejder i øjeblikket på at omdanne det mindre rum og det gamle køkken ved 
siden af ”art room” til et musikstudie og øverum. I øjeblikket brainstormer vi ideer til, hvordan man 
bedst designer rummet både arkitektonisk og praktisk, hvad angår isolering og arbejdsplads. Nogle 
af ideerne med studiet er at skabe et lydlaboratorium for musikterapi, at have et studie til 
musikproduktion og et øverum til at kunne spille live. Tanken er, at rummet kan bruges af lokale og 
brugere af Makvärket, at det kan bruges som en del af et kunstophold og lejes af musikere og 
organisationer. Rummet er ryddet, og vi arbejder med finansiering, arkitektoniske tegninger og 
planlægger at starte byggeprocessen engang i foråret. Med projektet håber vi også at bidrage til at 
styrke musikmiljøet i området. Hvis du ønsker at blive involveret, kan du kontakte Ray på tlf 
22733850.

Folkekøkken 
Første fredag I måneden er Makvärket stadig et hyggeligt mødested for store og små fra nær og 
fjern. Vores næste folkekøkken er den 3. Januar. I februar bliver der gæstekokkereret fra et 
etableret hold fra det valbybaserede kulturhus Kraftwerket som laver mad-udveksling med 
Makvärket. Vel mødt.

Fundraising
I fundraising-gruppen har vi besluttet, at vi ser os selv som et rum til kollektivt at arbejde med 
fundraising mere end en faktisk arbejdsgruppe. Derfor inviterer vi til fælles arbejdstid, hvor alle, der 
er interesseret i at indsamle penge til specifikke projekter eller begivenheder på Makvärket, kan 
mødes og støtte hinanden. Se invitationen til vores første fundraising-arbejdsfest længere nede.

I øjeblikket fokuserer vi hovedsageligt på fundraising til et meget stort projekt med at skabe et 
bevægelsesrum (i udstillingsrummet oven over foyeren) og et badehus ved siden af. Vi arbejder på 
at lave fondsansøgninger i samarbejde med byggegruppen og et team, Magnus og Eeva, der laver 
tegninger til ansøgningerne.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

11. januar - Fundraising arbejdsfest kl 13-17
Fundraising-arbejdsgruppen inviterer til fælles arbejdstid, hvor alle der er interesserede i at 
indsamle penge til specifikke projekter eller begivenheder på Makvärket kan mødes og hjælpe 
hinanden. Hvis din arbejdsgruppe har brug for penge til noget, og du gerne vil sidde sammen med 
andre, når du skriver fondsansøgninger, er disse arbejdsfester nok lige noget for dig. Vi mødes kl. 
13.00 på kontoret

12. januar - Makvärket brunch
Søndag den 12. januar fra kl 10-12 er der brunch på Makværket. Brunchen vil være vegansk og 
lækker, og vil bestå af pølser, frugter, tærter, smørepålæg, brød og andet. Så lad os mødes om en 
hyggelig søndagsbrunch og måske starte en ny tradition. Pris: 50 kr, halv pris for
børn.



1. februar 2020 - Næste store plenum for alle aktive i Makvärket
alle, der er aktive i Makvärket og/eller i en af arbejdsgrupperne, opfordres til at deltage i hvert 4. 
plenum, hvor fokus er på bred koordinering og snak mellem arbejdsgrupperne. Målet med disse 
stormøder er lettere at kunne dele opgaver og ansvar og gøre det nemmere for flere mennesker at 
bruge energi i dele af foreningen og fabrikken. På denne måde behøver vi ikke vente et helt år på 
endnu et Imaginarium før vi mødes.

FASTE AKTIVITETER

Månedligt folkekøkken 
Den første fredag i måneden kl. 18.00 åbner Makværket sine døre for en hyggelig aften med 
masser af lækker mad lavet i bedste folkekøkken stil. Donation for mad: 30-50 dkr. Nogle gange er 
der en lille koncert, et teaterstykke eller en snak efter maden, og det er altid en god måde at få en 
fornemmelse af, hvad der sker i miljøet omkring Makværket. Du er altid mere end velkommen til at 
komme tidligt og hjælpe med at lave mad eller forberede rummet. Du kan holde dig opdateret på 
hvad der sker på vores hjemmeside: https://makvaerket.org eller på facebook. 

Månedlige folkekøkkener

• 3. Januar 
• 7. Februar 
• 6. Marts 

Feministisk kickboxing hver tirsdag i cirkussalen
Sidste efteråret fik Makvärket sin helt egen feministiske 
kickboxing klub, der træner hver tirsdag kl. 16.00 til 
17.30. Klubben er åben for alle, både de der aldrig har 
trænet nogen form for boksning før og de der har trænet 
længe nok til at dele nogle tricks med resten. Men 
hvorfor kalder vi det feministiske kickboxing? - Det er 
fordi, vi vil skabe et trygt og sjovt rum, hvor vi kan 
udfordre os selv og hinanden - Fordi der skal være plads 
til alle uanset køn, kroppe og seksualitet - Fordi det ikke 
handler om at være den stærkeste, men at have det 
sjovt sammen.

Du kan deltage i vores gruppe på facebook for at holde dig opdateret om træningstider mv. Vi 
aflyser måske nogle træninger i løbet af sommeren, så tjek vores facebook, hvis du vil være med. 
https://www.facebook.com/groups/2168118363510910/ 

https://www.facebook.com/groups/2168118363510910/
https://makvaerket.org/


Makvärket kontorfælleskab – "Et nyt år – Et nyt kontor!
For nylig åbnede Makvärket et kontorfællesskab. Fællesskabet er åbent for alle, kan bruges 
dagligt, ugentligt eller månedligt og indeholder alle nødvendige kontorfaciliteter.
Vi har finjusteret den måde en plads i kontorfællesskabet fungerer, Til det bedre synes vi!

Hvad betyder det?
Først og fremmest, hvis du ikke allerede vidste det, er Makvärkets Co-Working et åbent kontor 
som alle kan bruge. Tidligere havde vi en kompliceret og lettere forvirrende prisstruktur for brugere 
af kontoret. Det er nu ændret – og det er samtidig også billigere at bruge stedet, både månedligt og 
dagligt! For fremtiden er prisen for at bruge kontoret på daglig basis 400 kr / måned.Hvis du bare 
gerne vil bruge det en enkelt dag, er den foreslåede donation 30 kr. Donationerne til kontoret kan 
betales via dit medlemskab af Makvärket.

Hvis du vil høre mere om kontorfællesskabet eller arrangere at se det, så skriv til os på 
coworking@makvaerket.org, ring 22555557 eller kig forbi en dag.

Det var det for nu. Håber du kunne lide nyhedsbrevet. Hav en god december alle sammen 
og vi ses på Makvärket

Foreningen Makvärket
Teglværksvej 30, 4420 Regstrup
makvaerketinfo  @  gmail  .  com  
www.makvaerket.org 
Tlf. 59 22 69 96
Konto nr. 8401 1129719
IBAN: DK5984010001129719
SWIFT/BIC: MEKUDK21
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