Makvärkets Nyhedsbrev No 1 – Januar 2016
I skrivende stund har vi den 2. Januar 2016 og vi kan ikke vente længere med at byde velkommen til
Makvärkets første nyhedsbrev! Da vi ikke har skrevet et før, fortæller vi i denne udgave både om
begivenheder i 2015 og kigger frem på nogen af det kommende års eventyrligheder. Planen er at
udgive et nyhedsbrev hver 3. måned fra nu af som blandt andet kommer til at indeholde Makvärkets
Kvartals Close Up – et kig på en struktur eller detalje der er særlig for stedet.
Men lad os komme til sagen.
Året 2015 startede roligt men i april begyndte vi for alvor med forberedelserne til festivallen der
markerede åbningen af cirkussal, storkøkken og foyer. Den 15.- 17. maj fyldtes Makvärket med
musik, kunst, cirkus og gøgl
skabt og nydt af 500
mennesker – både nye og
gamle
venner
og
interesserede
fra
nærområdet. Det var første
gang
vi
afprøvede
rammerne
på
denne
storhedsvanvittige
måde,
men
næppe
sidste.
Fantastisk at opleve de
gamle mure summe med
nyt liv og drømme om en
fremtid fuld af kultur og
glæde! Og ikke kun dem der
deltog i tattoo-tombolaen fik et livslangt minde fra disse dage…
2015 var også året hvor vi kunne indvie vores soverum, der nu er godkendt til overnatning for 49
personer. Dette og åbningen af cirkussalen var starten på Makvärkets liv som udlejnings-haj. Noget af
en udfordring at tænke i disse baner for et ikke-kommercielt projekt, men det er på høje tid at vi
begynder at få dækket de reelle udgifter vi står med. Og det går faktisk bedre end frygtet, ikke
mindst da vi har lavet en differentieret husleje der tilgodeser græsrodsprojekter og kæmpende
kunstnere, og dem er der jo ikke så få af
derude. Det har været yderst glædeligt at
være værter for et hav af spændende
arrangementer, bare for at nævne nogen få,
har Makvärket i 2015 huset klima-camp,
politisk børneteater fra Bolivia, feministisk
sommerlejr, private fester, og tænk, selv
Holbæk kommune opdagede at stedet
fandtes og afholdt det åbne borgermøde Liv i
Lokalområderne i cirkussalen. Vi arbejder
fortsat på vores interne struktur for
værtsskabet i forbindelse med udlejningen.

Udfordringen ligger i at deles om roller som frivilligt vicevært- og rengørings- og køkkenpersonale
blandt Makvärkets aktivister, men vi er egentlig ret stolte af hinandens arbejde og hvordan det er
gået.
Noget vi har været særligt glade for, er det nye samarbejde med Jyderup Højskole og NOAH, om
højskole-linjen Grøn Guerilla.
En stor tak skal lyde til alle
involverede
og
særligt
initiativtagerne fra NOAH.
Linjen foregår primært på
Jyderup
Højskole,
men
Makvärket er stedet hvor teori
kan afprøves i praksis, med
fokus på bæredygtighed i have
og håndværk. I det første
forløb har der været murer- og
tømrerdage, skovhave- og
æblemostdage. Indtil videre er
planen
at
samarbejdet
fortsætter
det
næste
halvandet år.
Vores æblemosteri fyldte 3 år, men
produktionen startede dramatisk med et
brækket håndled. Med sig i faldet røg en
vægt der skal bruges for nøjagtig afvejning
ved aftapningen. Vi havde desuden ikke
som tidligere en ladbil til rådighed, og det
gjorde indsamlingen af æblerne noget
mere kompliceret. På trods af alle
vanskeligheder blev der dog igen
produceret omkring 2000 liter æblemost
som bliver revet væk af Makvärkets
Flydende Gulds mange ustyrlige fans. Sving
forbi teglværket for at sikre dig dit
årsforbrug eller kontakt Caro på
caro@k77.org for at aftale tidpunkt for
afhentning.
Havegruppen har også været godt i gang. Blandt andet er der en skovhave under etablering, og der
er blevet plantet over 150 træer dette efterår, blandt andet af Grøn Guerilla-crewet. Bier er flyttet
ind på Makvärket, både i muren udenfor cirkussalen og i såkaldte top bar hives, som er et mere
naturligt hjem for bierne end de traditionelle bi-stader (og muren udenfor cirkussalen).
Traditionen med et månedligt folkekøkken, den første fredag
hver måned kl. 19, er blevet etableret. Maden er vegetarisk og
koster 30-50 kr. Alle er velkomne og det er en god mulighed for
at møde andre lokale samt makvärkere og stille alle de

spørgsmål om stedet man har lyst til. I 2016 regner vi med de fleste gange at sørge for en eller anden
form for kulturel aktivitet i forbindelse med folkekøkkenet.
Vi afsluttede året med en lige så hyggelig som vild nytårsfest i bedste gør-det-selv-sammen stil med
ca. 40 deltagere. Cirkussalen var rammen og det svævende var temaet: Fra stålspærret hang et
gyngende dansegulv, og det var muligt at race fra en balkon til den anden på en svævebane. Maden
var skraldet og overdådig, og stemningen skøn. Vi ser frem til 2016!
Ja, og i år, der bliver den helt store begivenhed besøget af et tysk forbund af anarkistiske rejsende
svende (i Danmark kendt som navere) i Juli og August. De 35 professionelle håndværkere vil gratis
bygge en glasgang igennem hele teglværkets midterpassage…hvis bare vi når at rejse pengene til
dette, det arbejder vi på for tiden med fuld knald! Worst-case-scenarioet er at vi ikke formår at
fundraise pengene til materialerne og naverne reparerer på Teglværkets gamle, knirkende tage – så
det skal nok blive godt og sjovt og en gevinst for Makvärket under alle omstændigheder! Vi skal lave
mad til naverne en hel måned (og efter sigende er de meget sultne) og vi håber på mange velvillige,
hjælpende hænder i Makvärkets netværk.

I forbindelse med dette projekt vil vi med glæde annoncere den næste, længe savnede og ihærdigt
efterspurgte byggefestival som sker fra d. 18.-27. marts. Ja, det sker igen! Denne gang skal festivallen
dog snarere kaldes nedrivningsfestival, for formålet er at fjerne samtlige forhindringer, der bogstaveligt talt - ligger i vejen for glasgangen som skal bygges til sommer. Navernes
forberedelsesgruppe på syv særdeles flot klædte personer deltager og vil være med til at gøre ugen
til en særlig begivenhed i Makvärkets historie. Kom og vær med! Mere info følger på hjemmesiden og
facebook. Tilmelding kan allerede ske på caro@k77.org

Kvartalets close-up: Den gule vogn
Når du går igennem Makvärket, kommer du til at se
den. Nogle gange tager det lang tid at finde den. Men
på et eller andet tidspunkt dukker den op, den gule
vogn, som måske er helt fyldt op med træ, stole,
gardiner, hvilende arbejdere, lorte-samletanke,
talende klovne eller brødkasser. Den gule vogn er
blandt favoritterne af de utallige hjuldrevne
transportmidler på Makvärket, som bliver brugt til at
flytte rå mængder af tunghed rundt i Makvärket. Hvis
du går gennem bunden af bygningen i den fløj hvor
der primært er opmagasinering af byggematerialer vil
du bemærke at der hele vejen gennem bygningen
altid er bred passage. Det er vigtigt at kunne køre hele vejen fra den ene ende til den anden med
både den gule vogn og med palleløfter. Der er altid en vej rundt i bygningen med vognen, selvom
vognen er stor... Kort sagt håber vi den gule vogn har mange gode år endnu som del af Makvärket.

Hvordan kan du støtte Makvärket?
Der er mange måder at støtte Makvärket. Her vil vi fokusere på det økonomiske.
Makvärket er 100% frivilligt drevet. Det er til stor gavn for projektet at modtage beløb der ikke er
båndlagt bestemte formål, til udgifter så som forplejning af frivillige, bil, husleje, energiforbrug osv.
Uanset størrelsen og frekvensen af dit beløb takker Makvärket stort og kvitterer ved fortsat
fantasifuld udvikling af keramikfabrikkens unikke rammer.
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