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Af Hans Petersen
hap@stiften.dk

AARHUS: 37 studerende fra 
Kaospiloterne i Aarhus har et 
stort projekt i gang i Colom-
bias hovedstad Bogota i dag.

For nogle måneder siden 
rejste en mindre flok ud for at 
forberede Bogota som en så-
kaldt udpost for de århusian-
ske studerende.

Holdet på de 37 har snart 
været der i tre måneder, og i 
dag bliver deres drømme til 
virkelighed.

De vil gøre noget for den 
urohærgede by, der for kun 
en uge siden blev ramt af  en 
terrorbombe. 

Sammen med unge colom-
bianere står de studerende 
bag en stor event med navnet 
»100en1dia«.

Eventen er skabt i tæt sam-
arbejde med ti unge colombia-
nere med forskellig baggrund.

Flere end 500 borgere fra al-
le samfundslag samles og gen-
nemfører 100 såkaldte »urba-
ne interventioner«. 

Det er alt fra kunstneriske 
indslag til mere aktivistiske 
tiltag, for eksempel konceptet 
Dugnad, hvor et lokalsamfund 
finder sammen for at løse en 
social opgave i fælleskab.

Borgernes drømme
Alle de 100 interventioner i 
Bogota vil være baseret på 
borgernes drømme for byen, 
og grupperne vil gøre hver de-
res drøm til virkelighed.

»100en1dia er en del af  vo-
res årlige Outpost – dvs. en 
periode på tre måneder, hvor 
vi som studerende flytter vo-

res undervisning til et områ-
de, der er under kraftig social, 
kulturel og økonomisk udvik-
ling,« fortæller to af  de stude-
rende, Adrian Adler & Mikke-
line Kierkgaard .

Lokal bevægelse skabt
Eventen er kulminationen på 
tre måneders arbejde for kao-
spiloterne. Fra at have været 
en ren dansk idé på fremmed 
jord er det lykkedes at skabe 
en colombiansk bevægelse be-
stående af  60 lokale beboere – 

herunder repræsentanter fra 
både borgmesterkontoret, re-
geringen og talrige NGOer.

De nye samarbejdspartnere 
er interesserede i at samarbej-
de med den nye bevægelse om 
borgerindragelse.

I næste uge mødes de frivil-
lige til et tv-transmiteret dia-
logmøde med 20 af  de mest 
indflydelsesrige borgere i by-
en for at tale om aktivt bor-
gerskab.

Ideerne kommer videre. 
Torsdag i næste uge rundes 

37 kaospiloter fra Aa

Her er kaospiloterne i gang med at involvere 
lokale beboere i deres projekt. Pr-foto

Udpost. Tre 
måneders ophold 
i Colombia slutter 
med event for 
borgerne.

Af Hans Petersen
hap@stiften.dk

AARHUS: Det handler om at 
tænke på en anden måde end 
andre. Det kan de skrive un-
der på hos LaserTryk.dk.

I en tid, hvor branchen har 
det hårdt, tordner den århu-
sianske trykkerivirksomhed 
frem med turbofart.

Omsætningen er vokset 
med næsten 40 mio. kr., og 

årets overskud på 19,3 millio-
ner kroner er koncernens bed-
ste nogensinde. 

»Markedet for tryksager 
er ikke det nemmeste sted at 
tjene penge. Branchen er fast-
låst, så hvis man gør noget 
anderledes, er der mulighe-
der,« siger koncernchef  An-
ders Grønborg, der sammen 
med partneren Esben Mols 
Kabell sidst i 1990’erne lagde 
grundstenen til det senere La-
serTryk.dk.

»Vi startede med at sæl-
ge ungdomsrejser. Det var et 
ideelt fundament, for vi mød-
te kunderne i øjenhøjde, fik en 
meget ærlig feedback og lærte 
hurtigt, at det handler om at 

være nemmere, sjovere og bil-
ligere at handle med end kon-
kurrenterne. Det tog vi med 
os til LaserTryk.dk,« supple-
rer Esben Mols Kabell.

De samlede indtægter er 
steget fra 108 mio. kr. i 2010 til 
147 mio. kr. i 2011.

»Det sker trods tiltagende 
konkurrence fra ikke mindst 
østeuropæiske og kinesiske 
trykkerier og selv om vi har 
investeret i datterselskaber i 
både Storbritannien og Tysk-
land,« siger Esben Mols Ka-
bell.

Koncernens flagskibe har 
også i 2011 været digitaltryk-
keriet LaserTryk.dk A/S og 
offsettrykkeriet Chronogra-

Succes. Århusiansk 
virksomhed scorer 
megasucces ved at 
tænke anderledes. 

Ungerejser er blevet til trykkeriDe fleste kan godt lide at lave en
god deal. Sweet deal er et koncept,
der giver dig mulighed for en god
deal hver eneste dag. Du sparer en
masse penge og får samtidig gode
oplevelser. Det kalder vi en sweet-
deal.

Hos sweetdeal kan du sammen med
de andre brugere opnå meget store
rabatter på alt fra weekendophold,
restaurantbesøg, fladskærms-tv og
meget mere. For at opnå de store

rabatter skal der være et vist antal
brugere, der viser interesse for
tilbuddet. Når det rette antal er
nået, ved man at den pågældende
deal bliver til noget. Derfor er det
vigtigt at fortælle sine venner om
sweetdeal, så der er så mange som
muligt, der hører om de gode tilbud.

Tilmeld dig sweetdeals nyhedsbrev
gratis på sweet deal.dk og følg med
allerede fra i dag. Her kan du også
invitere dine venner og familie til at
følge med i sweetdeal.

Vi ses på sweetdeal.dk

*Det koster alm. smstakst. Udbyder: Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 Kbh K, 33757575
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– din by

– din email

BLIV UDSTILLER
PÅ ØSTJYLLANDS
NYESTE REJSEMESSE
14. - 16. SEP. 2012 RIDEHUSET I AARHUS CENTRUM

STAND
FRA KUN KR.

6.995
Bliv udstiller på østjyllands 
nyeste rejsemesse? Messen 
som er en lokal forankret 
rejsemesse - præsenterer 
østjyllands rejseprodukter for 
det østjyske rejsemarked.

Vi tilbyder en fantastisk
mulighed for at møde en 
unik, rejselysten og købe-
stærk målgruppe ved Dan-
marks nyeste rejsemesse 
- Aarhus Rejsemesse 2012 i 
midten af Aarhus.

Hvis du ønsker mere infor-
mation om, hvordan man 
kan blive udstiller, kan du 
kontakte:

Kaj Nielsen, Aarhus Tours
- på kaj@aarhus-tours.dk 
eller tlf. 2616 1333
www.aarhusrejsemesse.dk
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fisk A/S.
Kun et af  selskaberne, 

Scandinavian Book A/S gav 
minus. Det var på 300.000 kro-
ner.

»Vi er ikke trykkerifolk i 
klassisk forstand og er der-
for ikke præget af  branchens 
traditionelle måder at gøre 
tingene på. I stedet lytter vi 
til markedet og er kundeori-
enterede. Vi bruger langt flere 
ressourcer på markedsføring, 
produkt- og serviceudvikling 
end normalt i branchen. Lave 
priser og tilfredse kunder ka-
ster flere ordrer af  sig, så vi 
bruger produktionsapparatet 
optimalt i døgndrift,« siger Es-
ben Mols Kabell.

rhus hjælper Bogota

Mikkeline Kierkgaard er 
en af kaospiloterne, som 
er med i Bogota. Hun er 
tidligere skøjtestjerne og har 
været assistent ved Nicolaj 
Cederholms Bob Dylan-
teaterkoncert på Aarhus 
Teater. Foto: Axel Schütt

Anders Grønborg og Esben Mols Kabell er begge 35 år og startede 
deres karriere som selvstændige efter gymnasiet, hvor de 
lavede et eventfirma og var med til at stifte Ung Ferie. Pr-foto

projektet og rejsen til Colum-
bia officielt af. Her er de stude-
rende fra Danmark inviteret 
til at give en såkaldt »ted talk« 
for at dele arbejdsmetoderne 
og ideerne ved konferencen 
»TedX Pasto« i det sydlige Co-
lombia.

millioner

Tilbuddene gælder til og med lørdag den 5. maj, så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.
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ÅBENT 8 -20

18 stk.
sommerblomster
Impatiens, lobelia (ill.) eller
isbegonia. Bakke med
18 planter.
Flere farver.
Pris pr. plante
kr. 4,44 ved
køb af bakke
med 18 planter.

Store Zonale Pelargonier
Flere farver. 17 cm potte
Velegnet til
udplantning
i krukker
og bede.

Spansk marguerit
Osteospermum. 11 cm potte.
Mange farver.
Velegnet til
krukker og
bede.

1 liter Round-Up
Koncentrat - opblandes
med vand og udvandes
eller sprøjtes ud.
1 liter koncentrat giver
ca. 25 liter opblandet
ukrudtsmiddel.

HAVECENTRET HAR ÅBENT
1. OG 2. PINSEDAG 10 -17

Tilbuddene gælder

lørdag, søndag

og mandag

50.-
BILKA PRIS

Vi har købt et kæmpe
parti planter på
auktionen
i Holland
Kom og se vores
store spændende
udvalg.

F.eks.
opstammet
Fuchsia
H: ca. 70 cm
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Tilbuddene i Havecentret gælder fra lørdag
den 26. maj til og med mandag den 28. maj.

PR. STK.

12.-
BILKA PRIS

PR. STK.

30.-
BILKA PRIS

PR. BAKKE.

80.-
BILKA PRIS

1 LITER

247.-
NÆSTE UGES PRIS 299.-

3 SÆKKE

100.-
SPAR 4985

5 LITER

31740

SPAR 21160

3 sække
50 liter blomstermuld
Velegnet til planter og blomster,
både indendørs og udendørs.
Vor normalpris 49,95

Fås ikke
på Bilka.dk

F.eks. 5 liter Pinotex
Classic Transparent
Vor normalpris 529,-

40%
SPAR

PÅ ALT PINOTEX

TRÆBESKYTTELSE

Royale pelargonier
21 cm potte.
Flere farver.

PR. STK.

60.-
BILKA PRIS


