
      

Aarhus Vand og Ingeniører Uden Grænse inviterer til en temaeftermiddag om 

Kapacitetsopbygning og træning i vandsektoren i udviklingslande 

Baggrund 

Aarhus Vand (AV) er et af firmamedlemmerne i Ingeniører Uden Grænser (IUG). AV ønsker derfor at 

medvirke til fremme indsatsen for at opbygge en bedre fremtid for udviklingslandene. 

På temamødet vil IUG’s arbejde i vandsektoren i udviklingslandene blive beskrevet og eksperter med 

mange års erfaring om kapacitetsopbygning og træning i vandsektoren vil diskutere muligheder og 

udfordringer i projekterne. Der vil ligeledes være mulighed for at tale med medlemmer fra IUG´s afdeling i 

Aarhus om aktuelle projekter og hvordan man bliver aktivt medlem eller donor af udstyr og penge. 

IUG er en teknisk-humanitær organisation bestående af frivillige med tekniske kompetencer (ingeniører, 

maskinmestre, geologer med flere), der for udviklingslandenes bedste stiller deres fagtekniske viden og tid 

til rådighed for livsforbedrende projekter verden over. 

IUG har en lokal afdeling i Aarhus, som informerer om organisationens arbejde og som ønsker flere aktive 

medlemmer. Aktive medlemmer, som medvirker til at foretage kapacitetsopbygning og træning i 

udviklingslandene eller som modtager udstyr og donationer fra virksomheder og institutioner. 

Tidspunkt: Torsdag d. 26.10.2017 kl. 15.00-17.30        Sted: Gunnar Clausensvej 34, 8260 Viby J.         

Formålet med mødet er dels at diskutere muligheder og udfordringer ved træningsaktiviteter og levering af 

udstyr og værktøj til vandselskaber i udviklingslandene og dels at diskutere nye projektideer og etablere 

nye samarbejdsrelationer. 

Temamødet henvender sig til alle, der har eller ønsker at få erfaringer med træning og levering af udstyr til 

vandsektoren i udviklingslandene samt virksomheder og institutioner, som eventuelt ønsker at donere 

udstyr og værktøj til institutioner og IUG’s partnere i udviklingslande.  

Program Emne Oplægsholder 

15.00-15.05 Velkommen, Aarhus Vand og IUG Michael Rosenberg Pedersen, 
Aarhus Vand 

15.05-15.15 Hvad er IUG? Anne-Mette Nielsen, IUG 

15.15-15.30 IUG vandprojekter og træning Per Jakobsen, IUG 

15.30.16.00 Erfaringer med kapacitetsopbygning og træning i 
vandsektoren i udviklingslande 

Benny Hagelskær, 3VAND 

16.00-16.10 Donationer, udstyr og træning Jan Holmegaard Hansen, IUG 

16.10-16.30 Kaffe/te pause  

16.30-17.15 Nye projektideer  Gruppearbejde eller plenumsnak 

17.15-17.30 Opsamling og afslutning  

 

Tilmelding: Tilmelding senest d. 24. oktober på https://goo.gl/forms/N4lloaXrMhYAcy362 

https://goo.gl/forms/N4lloaXrMhYAcy362

