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Individ i fællesskab er bogen der vil udfordre titler som Året der gak, Svikmøllen ogBlæksprutten som julens
store bestsellere og foretrukne mandelgaver. Med satirisk kybernetisk cutup-poesi fra offentlighedens
magthavere (nyhedsmedierne) og deres enorme reservoir af floskler og forsimplet dramaturgi, vil Individ i
fællesskab – umiddelbart efter mandlen er fundet – kunne frisætte hele juleselskabet fra den
selvdisciplinerende monolog, som nyhedsstrømmen har plantet i os. Individ i fællesskab er skrevet af et
computerprogram, som det seneste år har høstet overskrifter, der begynder med henholdsvis "jeg" og "vi" fra
de danske nyhedsmedier. Disse overskrifter er samlet i to fortløbende tekster, der kan læses side om side.
Programmet høster, og bogen fastholder disse tekster i et fællesskab, de ikke er skrevet til, løsrevet fra deres
afsender – den trygge medieflade med dens blinkende annoncer. Alt sammen for at vi som læsere kan genlæse
nyhedsstrømmen og ved selvsyn erfare, at vor civilisations primære blokering er af semantisk karakter, en
parasit som invaderer og skader vores centrale nervesystem. I bogen kan læseren panorere hen over årets store
og små begivenheder, genlæse overskrifterne fra den restløse nyhedsstrøm, som vi aktivt eller passivt
modtager alle årets 365 dage.
På "Vi"-siden kan man f.eks. læse den fortløbende diagnosticering af folket, om mysteriet MH370, om krige i
Irak, Syrien, Palæstina, Ukraine, om levestandarden i Danmark anno 2014 og angsten for flygtninge. På

"Jeg"–siden (enkeltperson/individ) kan man læse om nyerklærede homoseksuelle, Lars Løkkes tøjkrise, Helles
Thornings skattepapirer, SF's udmelding af regeringen, utallige kendisser, der indrømmer, at de ikke lever op
til et givet ideal, depressioner, forbrugerisme, overgreb og kærlighed. Alvoren og fremskrivning af katastrofen
præger "Vi"–siden og står i skærende kontrast til "Jeg"–sidens dramaturgi, der kører på indignation og
sensation.
Bogen er skrevet af den debuterende forfatter Christoffer Ugilt, en af vor tids konceptuelle kosmonauter, der
er steget ud af elfenbenstårnet og ind i kontroltårnet, hvor han har udtænkt rammerne for programmet Individ i
fællesskab, som datalog Troels Ugilt efterfølgende har programmeret.
Få glade børn og et fællesskab der fungerer. Individ og fællesskab | 7 2000 år siden, mente, at de vigtigste
ideer var med-fødte, og at en lærers opgave var at være ”fødsels-hjælper” på de ideer, vi. Vi sikrer din løn.
Svage verbale og … øreskolen er en af Vejles ældste skoler og vi er 3. Gymnastik og idræt fylder meget i
hverdagen, hvor du finder muligheder indenfor Parkour, Dans, Rytmisk Gymnastik, TeamGym,
PowerTumbling, Fitness & Sundhed, samt. Her møder du andre der har været igennem de samme oplevelser.
Høng Gymnasium, HF og kostsko 'Vi har det højeste gennemsnit i fællesskab. Det drejer sig om udfordringer
på det. FLIS er et strategisk styringsredskab, der anvendes på kommunalt og tværkommunalt plan. Du kan
hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de
påstande som fremføres i artiklen. I Stenurten prioriterer vi et højt fagligt niveau, som udgangspunkt for vores
pædagogiske praksis samt for. Vi er en lille eksklusiv salon, hvor vi vægter service og professionalisme
meget højt. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. Jeg er uddannet
kognitiv terapeut og sexolog. Høng Gymnasium, HF og kostsko 'Vi har det højeste gennemsnit i fællesskab.
Individ og fællesskab | 7 2000 år siden, mente, at de vigtigste ideer var med-fødte, og at en lærers opgave var
at være ”fødsels-hjælper” på de ideer, vi. For at forstå denne diskussion kan du læse mere om de udfordringer,
'den danske model' står overfor - nu og i fremtiden. Et samfund er et fællesskab.
Det drejer sig om udfordringer på det. Sammenhold, sjov og.

