
”Forestil dig, at du er på vej ned af en villavej, og du ser en stor rød 
installation. Du nærmer dig og ser, at der står: “ Vidste du? … at i Israel 
har der været stridigheder i over 70 år?” Nede i højre hjørne er der en 
QR-kode. Du scanner den og kommer ind på en hjemmeside, som om-
handler Palæstina-Israel konflikten. Hver installation vil fortælle sin 
egen historie, og hver QR-kode vil passe til installationens emne. [Her 
har vi et eksempel på, hvordan disse skilte kunne se ud]

I første omgang vil vi sætte disse installationer op i Odense som for-
søgsby. Vi har en forhåbning om, at vi senere kan få projektet spredt 
ud i hele Danmark, hvis det viser sig at være en succes.

Idéen hedder Fun Facts, men det er meget mere end bare en sjov instal-
lation i bybilledet. Ved at installationerne står rundt omkring i byen, får 
vi en daglig dosis kultur. Ideen skal skabe forståelse for andre kulturer. 
Vi ved, at viden fører til forståelse. Det kan vi sige på baggrund af en 
udtalelse fra adjunkt og ph.d. ved Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier på Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen: “Generelt viser 
det sig, at når danskerne møder de anderledes tænkende mennesker, så 
relaterer de sig til dem og lærer at acceptere dem relativt hurtigt. Det er 
altså ikke, fordi danskerne er racister, det handler mere om uvidenhed”

Der er endda en rapport fra Folketinget, som understøtter vores teori: 
“I en verden, hvor mennesker overskrider landegrænser i et omfang, 
som ikke er set tidligere, er det vigtigt, at også danskerne får lært at 
kende til “de andre”.

Vi er udmærket klar over, at vores idé har forholdsvist store økonomiske 
omkostninger. Vi har et samarbejde med Odense Kommune og håber, 
at vi der kan få noget økonomisk støtte for vi mener, at det er en vigtig 
del af integrationen af indvandrere. Det er en måde, der ikke blot lader 
os vide mere om andre lande og kulturer, men også byder indvandrere 
velkommen. Vores idé er vigtig at gennemføre, for det giver ikke blot 
kultur i hverdagen, men den er også gavnligt for samfundet. Fx økono-
misk, hvis det lykkes os at gøre det nemmere at integrere indvandrere, 
og der derfor kommer flere på arbejdsmarkedet. På den måde bliver 
pengene, som skiltene koster hurtigt tjent ind igen.

Vi har fået aftalt et møde med Odenses kulturrådmand, Steen Møller, 
for at drøfte projektets realisering nærmere. Vi kan deraf konkludere, 
at der allerede er interesse for vores projekt, og vi håber på endnu mere 
opbakning. Både politisk og økonomisk.

Det næste skridt på vejen i at realisere idéen er for det første vores 
møde med Steen Møller, og derefter vil vi gå videre med samarbejdet 
med ATZ, som er et firma, der tilbyder at designe hjemmesider. Vi håber 
på, at de vil være interesserede i at hjælpe os.

Idéen er ikke en blot en kulturel installation, men en investering i 
samfundet.

Tak fordi I ville lytte.”

KULTUR I HVERDAGEN

Pitcheksempler

Ryslinge-modellen • formidlingsfasen



”Politikere og efterskoleelever. Det lyder som to vidt forskellige grupper 
af mennesker. Men Efterskoleforeningen har opfordret os til at skabe 
et møde for disse to parter. Vi skal lave et politisk møde, der samler de 
fynske efterskoler og politikere, så de sammen kan debattere.

Politikerne skal ud på efterskolerne og opleve vores engagement og 
møde motiverede efterskoleelever. Det er politikernes mulighed for at 
inspirere eleverne til at involvere sig mere i politik fremover. Samtidig 
har eleverne mulighed for at udfordre sig selv ved at deltage i debatter 
og få deres mening sagt højt, eller blive inspireret til at finde deres egen 
mening. På den måde kan de kan blive klogere på dansk politik på en 
alternativ måde.

Mødet skal ikke være som den traditionelle politiske debat, hvor politi-
kerne sidder på række og debatterer. Det er ikke sådan, vi tror, man når 
de unge. Vi tror, at de selv skal have chance for at være med i debatten 
og føle, at de bliver hørt. Mødet skal foregå som messer ude på efter-
skolerne, hvor eleverne og politikerne går rundt og deltager i forskellige 
aktiviteter i forskellige boder.

Hallen skal være fyldt med forskellige boder. Nogle boder fokuserer på 
debat , fx. “Mørkedebat”, hvor deltagerne bliver ført ind i et mørkt rum 
og sat på en stol. Hver deltager får en glowstick som man markerer med, 
når man vil have ordet. Mødelederen, kommer med et diskussionsemne 
og styrer debatten. Det bliver en debat uden hjælp af kropssprog og 
kun med ord.

Et andet eksempel på en debatbod er teaterdebat, hvor skuespillere 
udspiller en scene som provokerer publikum og som derefter kan starte 
en debat. Dagens debatemner vil have fokus på ungdomspolitiske emner 
og etiske dilemmaer.

Men der er også andre boder, der ikke har fokus på debat, som hygge-
hulen, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe, imens man har en 
hyggelig snak med venner og politikere. Der er også boden, som vi har 
givet navnet “kan du huske?”. I den bod tager vi politikerne på en rejse 
tilbage i tiden til dengang, de var unge, og giver mulighed for, at poli-
tikere og efterskoleeleverne kan snakke sammen om, hvad de husker 
bedst fra deres ungdom.

Vi har også tænkt os at lave noget, vi kalder Ønsketræet. Et træ (i større 
version) skal stå i midten af messen. Her kan man svare på spørgsmålet; 
“Hvad ønsker du for at dit samfund bliver bedre?” ved at skrive på en 
lap. Efterskoleeleverne kan komme med deres meninger og idéer, og 
politikerne kan reflektere over dem og blive inspireret.

Vi har snakket med tre efterskoler på Fyn, som alle er meget positive 
omkring idéen. Og vi har fået fat på Annette Vilhelmsen, tidligere for-
mand for SF, og hun sagt ja deltage i vores messe. Vi ringet rundt til 
fynske politikere og inviteret dem. Vi vil gerne have et bredt udvalg af 
politikere fra mange forskellige partier, så vi har en bred vifte af for-
skellige holdninger.

Vi glæder os til at se, om der er andre efterskoler, der kan blive inspireret 
af vores ide, og selv inviterer deres politikere på besøg.”

ALTERNATIVT POLITISK MØDE

Pitcheksempler

Ryslinge-modellen • formidlingsfasen



”Vores idé hedder ‘’miljøtoilet’’, og det er et toilet, der gavner miljøet. 
Det gør det på følgende måde: I stedet for at skaffe os af med vores 
efterladenskaber, har vi tænkt os at bruge dem. Vi opsamler dem efter 
et toiletbesøg, og lader det ligge i en tank, der er mellem 35-52 grader 
og med en reguleret surhedsgrad, så får vi Biogas ud af det.

Biogas kan vi bruge til f.eks. gaspejse, gasbrændere og til at lave mad på 
gaskomfurer. Det lyder måske ulækkert at lave mad på biogas, lavet på 
menneskeafføring, men faktisk ikke! Alt biogas er næsten fuldstændigt 
lugtfrit. Det er faktisk sådan, at der bliver tilsat lugtstof til biogas, når 
det distribueres, så man kan registrere et gasudslip, hvis det skulle ske. 
Men vi har hovedsageligt tænkt os at bruge det til den gasturbine, som 
vi bruger i vores toilet. Den turbine genererer strøm til opvarmning af 
vand, varme og energi til lys.

Turbinen virker ved at gassen bliver sendt ind gennem turbinen. Gassen 
bliver komprimeret i den første del af turbinen, derefter bliver det sendt 
ind i brændkammeret, og de gasser, der bliver udviklet fra afbrændingen, 
er nu så varme, at de vil prøve at udvide sig. Så vil de blive sendt ind i 
selve turbinen. Det tryk, der er fra de varme gasser, får den til at dreje 
rundt, fordi gasserne ‘puster’ på bladene, der sidder på turbinens aksel.

Vores idé er ikke urealistisk, men tværtimod realiserbar. Det er den 
fordi vores toilet ikke kræver en ny opfindelse, men bare en kløgtig 
sammensætning af allerede opfundede maskiner.

Når afføringen ikke kan producere mere biogas bliver tanken hentet 
og kørt hen til et renseanlæg, hvor det så bliver renset og ført videre 
ud i vandløb, søer og havet. Vores plan er, at toilettet skal starte med at 
fungere som offentligt toilet og også stå på restepladser. Vi har i tan-
kerne, at vores toilet skal kunne gøres transportabelt i fremtiden, så vi 
kan eksportere det ud til lande med dårlig kloakering. Dårlig kloakering 
i et land kan være forårsaget af dårlig økonomi og er årsag til mange 
sygdomme. Dette kan vores miljøtoilet være en stor hjælp for, siden det 
sørger for rent vand, selv når det bliver forsynet med forurenet vand.

Det kan godt være, at I nu tænker, at der måske også mangler rent vand, 
men det er intet problem. Vores toiletter kan fungere med beskidt vand, 
helt uden konsekvenser. Det er heller ikke et problem med rent vand til 
at vaske hænder i, fordi vi har tænkt os at montere en ‘’Chanson Max’’ 
i vores toiletbåse. Dette er en vandrenser og ioniseringsmaskine, som 
ikke bare renser, men også gør vandet sundere for din krop ved at re-
gulere på ph-værdien i vandet, hvis du f.eks kunne tænke dig at drikke 
fra hanen. Vi har taget kontakt til Knud Brandelev fra Siemens’ afdeling 
for damp og gasturbiner og han mener, at vores idé er realiserbar. Vi 
håber, at vores toilet bl.a. kommer til at fjerne den rædsel, som mange 
folk har for offentlige toiletter og gavne miljøet samtidigt.”
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