
MAKVÂRKET NEWS 

Maj 2020

Velkommen til det første Makvärket-nyhedsbrev i 2020 med
opdateringer om dit og dat fra din elskede fabrik. Som med de
fleste andre steder, hvor mange mennesker passerer igennem har
Makvärket været lukket siden Marts på grund af Covid-19. Alle
vores planlagte arrangementer blev enten annulleret eller udsat,
og fabriksgruppen blev begrænset til et minimum. Nu hvor resten
af samfundet er begyndt at åbne op igen gør vi det også, med
folkekøkken i juli og en brunch i slutningen af juni. Vi glæder os til der igen kommer mere liv i 
fabrikken sammen med alle jer

KOMMENDE EVENTS

9. Juni – Eftermiddagsfejring af første skridt I Makvärket Movement
Vi har netop modtaget den fantastiske nyhed om at Underværker har valgt at støtte vores projekt 
Makvärket movement med 1.000.000 DKK! Nu skal vi bare have resten af finansieringen på plads 
og så få sat gang I byggeriet. Kom og fejre de gode nyheder med os tirsdag d. 9 juni kl 16:00. Der 
vil være drinks, håndsprit, luftkram og en opdatering på projektet for de der er interesserede. 

20. Juni – Næste store fællesmøde
Vi vil gerne invitere alle, der er aktive eller ønsker at blive aktive i Makvärket til at deltage i vores 
Store Møde.
Vi mødes 20. juni kl. 13 til 16 i cirkussalen. 
Mødet vil være uden frokost, men vi får et stykke kage og en hyggelig pause på et tidspunkt :-)
Hvis du har noget punkter til dagsordenen, så skriv Viktoria: lockviktoria@gmail.com eller Kristine: 
stineraunkjaer@hotmail.com så hurtigt som muligt :-) 

28. Juni - Brunch
Den succesfulde Makvärket brunch vender tilbage i sommer form d. 28 juni fra 10-12. Den vil være
vegans og lækker. Vi sørger for håndsprit og forhåbentligt skinner solen så vi kan spise udenfor. 
På grund af restriktionerne omkring offentlige forsamlinger er der begrænsede pladser. Derfor skal 
du tilmelde dig ved at sende en mail til makvaerketinfo@gmail.com. Vi kan godt bruge en ekstra 
hånd eller to i køkkenet til at hjælpe med at forberede brunchen. Kontakt os hvis du har mulighed 
for at hjælpe. Vi glæder os til at se jer. 

3. Juli – Makvärk, vores månedlige folkekøkken
Fredag d.3.juli sætter vi igen gang i gryderne og invitere til Madvärk kl18. 

Vi beder om tilmelding til makvaerketinfo@gmail.com med "madvärk" i emnefeltet. Middagen 
vil blive serveret udenfor og vi håber at kunne nyde hinandens selskab med afspritning og 
behørig afstand. Donation for måltid er 30-50kr og hvis alt går som planlagt vil Makvärket 
kunne byde på hjemmebrygget øl for en lille mønt. 

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. 
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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.

FORENINGS NEWS 
Vi havde vores første ”store plenum” -møde i februar som er en del af vores nye struktur hvor alle 
der er aktive i Makvärket, enten i en arbejdsgruppe eller i nogle projekter er inviteret til at deltage i 
hvert 4. plenum. For dem af jer, der ikke var der, kommer her et par af punkterne fra evalueringen.

What worked well:
• Nice with more people and great energy in the room
• Good to get a better feeling of people
• Good with the updates from the working groups, knowing who is in the group and what they

are working on
• Important purpose of the meeting is that we all meet and see each other
• Things are happening and going on and that give a lot of energy, Yay!
• Nice entry point if you want to get involved in Makvärket, that you can come to these 

meetings. 
• Nice space to be invited to. 

Da det var vores første møde af denne art, er der meget at lære, men det føltes som et vigtigt rum 
at skabe, og de fleste af os gik derfra med mere Makvärks energi. 

OPDATERING FRA ARBEJDSGRUPPER 

FABRIKSGRUPPEN
(Denne opdatering blev skrevet før Covid-19 lockdown og er ikke blevet opdateret efterfølgende.)

Fabriksgruppen og hvad der er sket i december / januar / februar på Mak
December og januar var måneder hvor vi undersøgte og eksperimenterede med vores mest 
ønskelige idé om Makvärket i relation til miljø. Nogle bæredygtige projekter blev sat i gang med 
tanke for lignende ideer fra tidligere år. En muligvis flytbar bruser lavet af to ibc-tanke, der vil blive 
opvarmet af solcellepaneler, var en af dem. Der var planlægning og design af et vandingssystem til
indendørs planter placeret mellem platformene i glaskorridoren, nogle eksperimenterede med 
tyngdekraftlys, bestående af selvbæredygtig energi, som ikke kræver ladning, og konverteres ved 
tyngdekraft ved en langsom nedstigning af en vægt, som genererer lys. Der var en hovedrengøring
og organisering af de forreste områder, bålet blev omarrangeret, genbrugsstationen rengjort og 
oprydning og rengøring af Garden House blev påbegyndt med ønsket om at oprette et Garden-
kontor, hvor man kan finde, havebøger og organiserede haveredskaber. Nogle af disse redskaber 
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blev repareret for at undgå at købe nye. Der var også tid til andre ting såsom et rør placeret for at 
beskytte trætrappen mod kondens i glasloftet og renovering af nogle bænke.
Da vi i nogle uger bare var få personer mennesker, tillod vi os at bruge tiden til at blive bedre til at 
udskære træ og spille bordtennis, nogle sjove øjeblikke.
Makvarket-frivillige har også hjulpet vores naboer med at bygge et legehus til børn ved siden af 
parkeringspladsen og opsat et hegn på Mosegarden.
Det var flere af disse projekter, der ikke blev færdige, enten på grund af mangel på frivillige, eller 
fordi vi ikke ville skynde os med tingene, når man lærer på samme tid, men der er masser 
motivation til at fortsætte med projekterne i det næste sæson, og der er endnu flere ideer såsom at
fikse drivhuset, der har brug for at få skiftet en af de vigtige træbjælker og rammer.
Det var også en masse værtsopgaver på grund af mange bookinger.

Her er 2 billeder af det nyligt afsluttede boblebad

OPDATERING FRA MEDIEGRUPPEN
Medieteamet arbejder på at udvikle et arkiv med billeder, og vil gerne have hjælp fra os andre, med
at vi deler vores fotos med dem. Læs mere om archieve-projektet i PDF-filen ”A picture is worth 
thousand words”
For at dele dine fotos med dem kan du enten dele dem personligt eller bruge dette link: 
https://makvaerket.org/upload/ Hvis dine fotos er i en analog form, kan du digitalisere dem og 
bruge linket ovenfor til at sende dem. 
 

EVENT EQUIPMENT GRUPPEN
Nyt lydsystem til Multisalen
Event equipment gruppen har gjort fremskridt med de midler, der er ydet af Tuborgfondet i 2019.
Multisalen opgraderer sine muligheder med en ny digital lydmikser og et PA-system, som 
Makvärket har erhvervet af vores gode venner på Loppen (Christiania).
Den første installation sker den 6. juni med yderligere justeringer de følgende uger.
Tilskuddet gjorde det muligt for os at købe det dyreste udstyr, men vi mangler stadig et par vigtige 
ting for at have en komplet opsætning (mikrofoner, stativer, DI'er, kabler). Enhver donation af 
professionelt lydudstyr kan gøre en forskel, så hold ørerne åbne :)
Alle audiofiler er meget velkomne til at blive involveret. Kontakt event-equipment@makvaerket.org,
hvis du vil vide mere. 

FUN-RAISING FOR MAKVÄRKET MOVEMENT
Funraising-gruppen er super glade for at kunne fortælle, at vi lige har fået 1.000.000 DKK tildelt fra 
Underværker til det kommende store projekt Makvärket Movement, som indeholder et helt nyt 
bevægelsesrum og et badehus. Vi arbejder stadig på flere andre ansøgninger til at dække det 
fulde budget for projektet. Indtil videre har vi sendt to store ansøgninger af sted inklusive den til 
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Underværker og arbejder nu på 3 mere. Selve byggearbejder vil blive udført gennem en række 
lange byggefestivaler for alle der er interesserede i bæredygtigt byggeri. Vi er super begejstrede 
for projektet og ser frem til at dele mere med jer senere i processen. 

Det var alt for nu. Håber du kunne lide nyhedsbrevet. Hav en god sommer 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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