MAKVÂRKET NEWS
Oktober 2021
Makvärket er endelig rigtig åben igen efter den sidste Corona lock
down, og vi er glade for igen at se forskellige aktiviteter på
fabrikken. Madvärk er i gang igen, brunch crewet er tilbage og vi
har haft besøg af en delegation Zapatistaer. Der er også kommet
flere nye konstruktioner til på det seneste. Der er blevet skabt
smuk belysning til glasgangen, og indgangstrappen er tættere og
tættere på at være færdig. I dette nyhedsbrev kan du læse lidt
historier fra Makvärket, nyheder fra foreningen og ikke mindst se listen over fremtidige
arrangementer så stay tuned.

HISTORIER FRA MAKVÂRKET
Tirsdag den 5. oktober var vi på Makvärket beæret med et besøg af en delegation fra
Zappatisterne – de oprindelige folks oprørsbevægelse fra den sydligste region i Chiapas i Mexico.
Zapatisterne laver i disse måneder en 'omvendt invasion' i 500-året for den spanske invasion af
Mexico. Godt 200 delegerede fra den rebelske bevægelse EZLN besøger Europa. De vil mødes
med Europa fra neden - de europæiske græsrødder - og dele erfaringer og viden med dem. 5 af
zapatisterne har de seneste uger været i Danmark, hvor de blandt andet har besøgt kooperativer,
besatte huse, landbrugskollektiver, klimaorganisationer, asylaktivister.
Besøget gik med rundvisning, samtaler om fabrikkens og Makvärkets fortid og nutid, kunst og
modstand, køn og arbejde, netværket Under Ombygning, skabelsen af frie rum og kollektivt
arbejde. Og så fik vi lækker lokalproduceret økologisk mad lavet af gæve elever fra Jyderup
Højskole.

Intrance
Nu tager vi næste nøk ved indgangspartiet for enden af glasgangen. Den snedkererede dør kom i
og nu er turen til trappens færdiggørelse kommet. Byggeholdet er forsat folk fra Under Ombygning,
et netværk for kønsminoriteter i håndværksfagene. De første to uger af oktober er vi på pladsen og
man er meget velkommen til at kigge forbi og sige hej.

FORENINGS NEWS
Imaginaruim 2021
Den 4. september var vi omkring 15-20 mennesker, der mødtes til det årlige Imaginarium. Vi havde
et hyggeligt og legende møde. Der var en opdatering fra de forskellige arbejdsgrupper og om
Makvärkets økonomi efter corona. Der blev delt invitationer til forskellige møder og arrangementer,
f.eks. ølbrygning, æblejuice, brunch og nytårsfest. Mødet markerede også en ændring i strukturen
af Makvärket, hvor vi sagde farvel og tak til alle de mennesker, der har lagt tid og kærlighed i
plenumgruppen gennem årene. Strukturen er nu ændret til at vi i stedet har en kollektiv bestyrelse,
hvor folk vælges til bestyrelsen på Imaginarium-møderne hvert år.

Makvärket Collective Board / kollektive bestyrelse
På imaginarium, blev Makvärkets første Collective Board (bestyrelse) valgt. Vi var 6 personer der
stillede op og som glæder os til at tage os godt af Makvärket mellem de større møder. Vi holder
vores første fredag d. 15 oktober på Makvärket kl 17-20. I referatet fra imaginarium kan du se de
beslutninger der blev truffet omkring nogle af ramme.

Ny mailingliste til dagligdags ting
Vi har nu en ny kollektiv bestyrelse, der skal tage sig af de ting, der skal gøres mellem vores
sæsonmøder, men vi har også nogle gode arbejdsgrupper, søde engagerede mennesker i
området, nogle mennesker, der er vært for bookinger, afholder små arrangementer og generelt har
deres faste gang på fabrikken. Vi er mange mennesker der hjælper til at få Makvärket til at køre
gnidningsløst. Vi vil gerne have en mailingliste, hvor alle disse mennesker kan dele oplysninger.
Hvor vi kan bede om hjælp eller støtte, både til små praktiske ting eller til de ting, vi ikke selv kan
finde ud af. Så hvis du vil være på denne nye mailingliste, så send en e -mail til
leoharhorn@gmail.com.
Husk også at bruge vores gamle mailingliste for alle aktive medlemmer
makaktivist@googlegroups.com til at sende invitationer og oplysninger om Makvärket. Denne
mailliste indeholder alle de medlemmer, der ønsker at være aktive og alle på listen kan sende og
modtage mails på listen.

KOMMENDE EVENTS
Madvärk og festlig baraften d. 5 november
I November slår vi døren op - både til den månedlige fællesspisning og til en festlig bar aften med
djs og lækre drinks!
Så støv dit flotte varme festtøj af, få ungerne passet (eller put dem i soverummene) og kom og
dans en dans eller to.
Der vil blive severet lækker vegansk mad kl. 18.
Der vil kunne købes vin, øl, sodavand og flotte drinks.
Folkekøkkenet er donationsbaseret - det er ikke pengene, der skal skille os ad - men vi foreslår en
pris på 30-50 kr for maden.
Det blive dejligt at ses, spise og feste sammen!
Har du lyst til at tage en tjans i baren eller til at hjælpe med oprydningen så skriv til
tannienyboe@gmail.com

Madvärk - den første fredag i måneden er der fællesspisning kl18.
Alle er velkomne til middag og også til at komme og være med på køkkenholdet i løbet af dagen.
Madgruppen laver plan+indkøb og så mødes vi i køkkenet fra kl14. Det er hyggeligt at snitte
grønsager og sludre om stort og småt - både som hjemmevandt Makvärker, ven af stedet eller hvis
man er nysgerrig på projektet.

Stormøde d. 6 November
Næste stormøde med deltagelse fra alle grupper og kollektivbestyrelsen er lørdag d. 6 November
kl. 12-15.
Der vil være opdatering fra de forskellige arbejdsgrupper og vi skal snakke om økonomien og om
fremtidige aktiviteter og drømme - hvordan får vi pustet liv i fabrikken (og økonomien) her efter
Corona? Andre punkter kan sendes til makregnskab@gmail.com

Atelier-opgradering med Alkeshave d. 21 november kl 13-15
Der er planer om at opstarte et samarbejde med de kommende beboere af alkeshave i Knabstrup
(https://alkes-have.dk/) om opgradering og brug af atelieret. Vi holder første møde d. 21 November
(det var tidligere planlagt til d. 9 Oktober), i form af en idéworkshop, hvor interesserede fra
Makvärket og Alkes Have-gruppen kan begynde at indkredse behov og skitsering af et projekt.
Mere info senere. Hvis man vil være med kan man skrive for mere info til majaholbak@gmail.com
Foreningen Alkes Have arbejder med rammer, struktur og kultur i det kommende bæredygtige
bofællesskab i Knabstrup, der formentlig er klar til indflytning i begyndelsen af 2023.

Brunch d. 12 December
Vi havde en hyggellig og over lækker brunch i Septermber og glæder os over at kunne inviteret til
Brucnh (måske med julehygge?) d. 12 December. Kl 10-12

Datoer for Makvärkets 4 sæson møder det kommende år
Nov 6th 2021: winter seasonal meeting
Feb 5th 2022: spring seasonal meeting
May 7th 2022: summer seasonal meeting
Sep 3th 2022: (autumn seasonal meeting) Imaginarium

Det var alt for nu. Håber du kunne lide nyhedsbrevet. Hav en god sommer alle sammen og
vi ses på Makvärket
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Nyt lys i glasgangen

