
DET STORE 
STÅHEJGILDE 
Et børnemøde i folkehøjde 

 

  
  



INDHOLDSFORTEGNELSE 

EVALUERING AF ET BØRNEMØDE I FOLKEHØJDE

Det Store Ståhejgilde – Et Børnemøde i Folkehøjde. ...................... 1 

Evalueringen – i korte træk ............................................................................................ 2 

Formål med børnemødet i folkehøjde ............................................................................ 2 

Børnemøde i folkehøjde – Selve dagen ......................................................................... 4 

Samlet evaluering af dagen – set ud fra de medvirkende .............................................. 6 

Nåede Et Børnemøde i folkehøjde sit formål for dagen? .............................................. 8 

Evaluering af Børnebrølsarrangementerne .................................................................. 10 

Bilag 1 –evaluering fra aktørerne ................................................................................ 13 

 



EVALUERING AF 
ET BØRNEMØDE 

I FOLKEHØJDE

Det Store Ståhejgilde – Et Børnemøde i Folkehøjde.  

 
 
 



2 

EVALUERINGEN – I KORTE TRÆK 

”Det var fedt at optræde. Og rejse rundt på en anden planet, 

hvor man skulle fortælle hvor sjovt det er at være barn på 

jorden”. Nikolina  

Den 22. august 2021 blev ”Det Store Ståhejgilde – Et Børnemøde i Folkehøjde” afholdt på 
Flyfabrikken, som er den gamle skole i Fly. Arrangementet var udsolgt og således besøgt at 
500 børn med deres familier. 

Arrangementet fandt sted kun en spytklat fra det sted, hvor et af Danmarks første 
folkemøder fandt sted, nemlig Jeppe Åkjærs berømte markmøde i Aakjær i 1908. 

Arrangementet bestod dels af  
 
En række workshops med demokratiske lege: 
- Hos Animok skulle børnene animer en film om det bedste de vidste! 
- Hos Kulturprinsen skulle børn fabrikere og sende en hilsen til rumbørn om hvordan det er 
at være barn på jorden. 
- Hos Viborg Bibliotekerne skulle familier med pirater på tur til en øde ø. De skulle finde ud 
af hvad er det vigtigste for deres familie var at få med sig til øen.  
- Hos Det Finurlige Flyselskab skulle der laves fly, som man kunne sende til en man holdt af. 
- Og så kunne man komme i dialog med ungdomspolitikere og giv sit børnebrøl i gigafonen 
om det allervigtigste i verden. 
- Både hos den unge kunster Kunstmann og den mere etablerede Randal Heath kunne børn 
hjælpe med at skabe kunstværker. 
 
Underholdning med fokus på børns stemme i demokratiet: 
- Onkel Rejes heavy-show  
- Cirkus Højdeskræk og Salling Cirkus Kids lavede cirkusshows som finale på deres 
børnebrølsarrangementer 
- Kabinepersonalet (dramagruppe) gav forældre en lektion i at sætte mobilen på Flytilstand 
- Jazzorkesteret ”Æsken” spillede sange fra børneplade 
- Forfattere fortalte om ”Børn der ændrede verden” 
 
En lang række frivillige havde hjulpet med at bygge pladsen op, stå for praktiske opgaver på 
dagen og tre lokale foreninger havde etableret boder med lidt mad, vand og popcorn.  
 

FORMÅL MED BØRNEMØDET I FOLKEHØJDE 

Ansøgningen der blev skrevet i februar 2021, havde en klar forventning at opnå: ”Vi 
tror på at vejen til demokratiet er brolagt med (ustyrlig) leg, der lærer os, at verden 
hele tiden kan være fundamentalt anderledes. Et Børnemøde i folkemøde skal minde 
os om vigtigheden i at fastholde legen, nysgerrigheden og det undersøgende og ikke 
lade test, målstyring og andre kassetænkende tiltag få overtaget.” 
Ligeledes at ”undersøge hvordan vi kan bruge kulturen, kunsten og legens 
udtryksformer som demokratiserende værktøjer. Gennem workshops og værksteder 
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mv. undersøger vi således hvordan filmen, musikken, cirkus, kunsten og teatret kan 
være et talerør for børn, en stemme, en måde at udtrykke sig på”. 
Børnemødet ønskede at skabe lidt røre i andedammen og langsomt starte en 
børnebevægelse i folkehøjde – med forskellige børnebrøl i Regionen samt Det Store 
Ståhejgilde i Fly. 
 
Denne evaluering samler små fortællinger om at være med på scenen, øve sig inden 
forestillinger, være med som deltager, familier som fortæller om at være med og 
kunstnerne der kommer og inviterer ind til forskellige workshops. De udtryk og 
aftryk som Børnemødet har efterladt beskrives på følgende sider. 
Evalueringen er en blandet godtepose, med citater fra børn og familier, billeder og 
andre observationer fra dagen. Kunstnerne er ligeledes blevet bedt om at evaluere 
deres egne workshop og evalueringerne ligger i deres fulde længde som bilag 
bagerst i rapporten. Sidst vil jeg som observatør og involveret i selve organisationen 
og på dagen, se på om Et børnemøde i Folkehøjde nåede sit formål for dagen? Blev 
de læringsspor som var ønsket opfyldt? 

 

 

• Det bedste er når jeg mærker fodens greb i trapezen og suset fra publikum 

• Det bedste er når onkel Reje får min latter til at kilde i maven og den vil ud og 
op til øjnene 

• Det bedste er at høre fortællinger og gå på opdagelse i hjernen 

• Det bedste er at skabe vandringer for nye fødder, vandringer som når til 
andre universer og med perler som ledestjerner 

• Det bedste er at lege klar start pirat, se blomster gro og ligge i græsset 

• Det bedste er at brøle ud over markerne og sige lige det jeg har på hjertet 
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BØRNEMØDE I FOLKEHØJDE – SELVE DAGEN 

En gammel skole i Fly dannede rammen om Det store Ståhejgilde, allerede om 
morgenen strømmede folk til og parkeringsvagterne var klar med vejledning og smil 
til alle som kom i bil. Publikum blev mødt ved indgangen af søde guider, som 
tjekkede billetter og gav en badge, det blev kendetegnet for hele den nye familie 
man nu var blevet en del af. Alle menneskerne fordelte sig på pladsen, fandt steder 
hvor de kunne stille deres kurv med mad i. Og klokken 10 sad alle på rad og række, 
på de lave bænke omkring scenen.  

Nu gik det for alvor i gang. Rasmus og Eva som havde stablet arrangementet på 
benene, gik på scenen – de bød velkommen og fortalte lidt om dagens program. 
Afbrudt af Gøgleren Bjarne, han havde taget sine stewardesser med, da de voksne til 
stede lige skulle mindes om at sætte telefonerne på Fly-tilstand, som var årets tema, 
og være på mødet på børnenes præmisser.  

Dagen var skudt i gang! Der var åbne workshops dagen igennem, der var ligeledes 
programsat oplæsning og alsang i et af teltene, og et par cirkusforestillinger var der 
også på programmet. Alle disse aktiviteter var timet således at når Onkel Reje gik på 
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den store scene, så var der pause i de åbne workshops og på de andre scener. Dagen 
blevet rundet af med de sidste gæster i Alsangsteltet, som sang sammen og forlod 
Flyfabrikken, mætte af børnesmil og oplevelser.  

Dagen igennem indsamlede jeg små fortællinger, citater og gik rundt med min 
notesbog, i den nedfældede jeg observationer og indtryk fra dagen.  

• ”Høre om modige børn – vi sad og lyttede til de to forfattere i teltet, det var 
virkelig spændende. Jeg vil så gerne have den bog. Ja os mig. Tror du de sælger 
den i dag? Min hjerne gik så meget rundt og forestillede sig alt muligt. Os min. 
Det var så godt – den vil jeg gerne ha’ den bog.” Klara, Sofie og Mollie 

• ”De råbte alt muligt ud af gigafonen – Jeg vil have mer’ grøn energi! Red 
skildpadderne! Ingen lektier i skolen 

• ”Shit Onkel Reje var sjov – troede helt ærligt ikke han var så skæg og der var både 
sjov til ungerne, men også til os som voksne. Det var virkeligt godt han var på 
som noget overmiddag, så vi havde tid først til alle de andre fede aktiviteter.” En 
familie fra Viborg 

• ”Skønt at det er så godt vejr, synes det er fedt at sidde her og tage hele pladsen 
ind. Der er mange gode workshops.” Far til tre fra Skive. 

• En dag som mange havde set frem til og der var mange familier som havde aftalt 
at mødes til Børnemødet, så deres børn kunne opleve det sammen og have 
mødet som en fælles oplevelse. 

• ”Der er godt nok mange lækre sager til os som er med som aktør i arrangementet 
– ej ville ønske jeg kunne holde mange pauser her i Luftrummet.” -efterfulgt af 
højt grin.  

• ”At de tør mor – kan jeg også gå til cirkus – hva mor? Ej uh de kommer højt op -
hva mor!” Barn under cirkusforestillingen. 
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Kig over pladsen - set fra cirkusteltet 

SAMLET EVALUERING AF DAGEN – SET UD FRA DE 
MEDVIRKENDE  

Alle de medvirkende giver et klart udtryk for at dagen var rigtig god og deres 
evalueringer fortæller, at de gerne vil være med næste gang. Evalueringsspørgsmål 
som efterfølgende blev sendt ud til de medvirkende:  

• Beskriv jeres aktivitet/workshop (koncept og formål) 

• Hvordan fungerede det i praksis? (skidt og kanel) 

• Hvad var reaktionerne? (enten jeres vurderinger, konkrete citater fra 
børn/voksne eller andet) 

• Øvrig dokumentation 

• Hvordan lykkedes I med at skabe rammer aktiviteten, så det blev børnenes 
stemmer, der kunne høres og mærkes? 

• Hvordan kunne kunsten/æstetiske greb bruges som et udtryksmiddel for børn til 
at styrke deres demokratiske deltagelse og stemme? 

Overordnet er svarene meget positive, der er mange gode betragtninger på hvad 
kunst kan hjælpe børn med at udtrykke. Ligeledes var alle evalueringerne optaget af 
børnenes stemmer som den bærende for dagen. Nogle af de medvirkende skriver 
endda at de var overraskede over den fordybelse i aktiviteterne med så meget 
aktivitet omkring dem. Det finurlige Flyselskab skriver: Vi talte meget om, hvor 
dejligt det var at se, hvordan børn i alle aldre formåede at fordybe sig i lang tid og at 
de efterfølgende var oprigtigt glade og stolte af deres fly og deres flycertifikat.” 
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Der var mange forskellige former for aktiviteter; workshops, kunstprojekter, 
oplæsninger, gøgl, cirkus og selvfølgelig Onkel Reje. Fælles mål for disse 
medvirkende var at få børnene i tale, skubbe lidt til deres forældre og få dem til at 
lytte til det de gerne vil sige. Nogle børn er ikke så gamle og de mangeartede 
workshops skabte en platform hvor også de kunne få udtrykt deres mennig om at 
være barn i dag. Kulturprinsen skriver i sin evaluering: ”Kunst er et fantastisk rum til 
at arbejde mere eller mindre intuitivt med et personligt udtryk…””Ved at have et 
udvalg af materialer tilgængeligt med(næsten) uendelige kombinationsmuligheder, 
som alle kom ned i den samme ramme (et glas), opnåede vi at hver besked fik sit 
eget udtryk, som dog blev del af et fælles. Det er en måde at arbejde med 
demokratisk deltagelse uden at italesætte det – det ligger implicit i oplevelsen.” 

Evalueringerne har også gode råd om at gøre dagen lidt mere skarp på nogle 
områder- det er ideer til hvordan arrangementet kan blive mere gennemtænkt som 
en bevægelse. Forfatterne Pernille Engsig og Jakob Brodersen skriver: ”Jeg synes det 
er en virkelig god ide at tage litteraturen med ind i et arrangement som dette. Måske 
kunne man næste gang arrangere at oplæsningen fandt sted fx i forbindelse med 
picnic-området, så folk kunne få en god historie mens de spiste madpakke eller drak 
en kop kaffe.” 

Alle evalueringerne ligger som skrevet i deres fulde længde som bilag. 
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NÅEDE ET BØRNEMØDE I FOLKEHØJDE SIT FORMÅL 
FOR DAGEN?  

Hele dagen gik jeg rundt med kamera, notesbog og indhalerede indtryk og udtryk, 
deltog i workshops, så cirkusforestillinger og Onkel Reje. Dagen var en succes – intet 
mindre. Ikke kun for mig, men for alle som kom og var med på dagen. De forskellige 
citater i begyndelsen af denne evaluering beskriver deres oplevelser, de 
medvirkende aktører skriver det i deres evalueringer, men opnåede børnemødet sit 
formål for dagen? Blev de læringsspor som var ønsket som ønsket opfyldt? Skabte 
dagen rammen for et demokratisk børnemøde?  
 
Den stemning eller tilstand som blev siddende i en - barn og voksen - efter dagen var 
forbi, skulle gerne hænge ved, give eftertanker om børnedemokrati og den fremtid 
som børn kan ændre på. Børnenes syn verden skulle høres og ligeledes i de 
efterfølgende BørneBrøl i Regionen. 
 
De forskellige rammesatte workshops gav børnene frie hænder til at finde deres eget 
udtryk. Mangfoldigheden af workshops gjorde der altid var plads og plads til at 
undersøge om det nu var det udtryk som var interessant eller måske et nyt udtryk 
man kunne prøve. De børn jeg talte med var glade og synes det var en fest at shoppe 
mellem alle de mange tilbud der var på pladsen. Krydret med oplæsninger, sang og 
cirkusforestillinger – der var hele tiden noget man kunne lave eller se på. Men der 
var også tid til at hænge ud, koble af og spise en pølse med sin forældre. 
 
Der var plads til at ”undersøge hvordan vi kan bruge kulturen, kunsten og legens 
udtryksformer som demokratiserende værktøjer”, men næste gang kan vi måske gå 
skridtet nærmere demokratiets begreb om at Børnemødet kan medvirke til: 



9 

• at involvere børnene i aktiviteter og projekter, så deres idéer og ønsker for 
Børnemødet medregnes 

• at skabe ejerskab og tilknytning til Børnemødet gennem deres egne skabte 
aktiviteter eller workshops. 

Det vil betyde at til næste Børnemødes planlægningsfase, tager vi børnenes stemmer 
med allerede på det første møde. Vi giver dem deres eget sted på pladsen. 

Der er skabt røre i andedammen – der bliver stadig talt om dette arrangement og 
Det store ståhejgilde er blevet nomineret til Årets lokale indsats, her står der:  

DET STORE STÅHEJGILDE, skive 

Det store Ståhejgilde er et ambitiøst og spændende børnekultursprojekt, der bygger 
på samskabelse mellem flere kulturaktører i Region Midtjylland. Projektet har 
potentiale til at skabe stor værdi for mange børn i et landdistriktsområde og det 
arbejder med relevante temaer omkring demokratiforståelse og fysisk/analogt 
samvær i en skærm-tid. 

Vi glæder os til at komme i gang med at planlægge det næste møde – i 2022 – for og 
med børn og deres forældre. 

Fordame for bestyrelsen  

Charlotte Olling Rebsdorf 
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EVALUERING AF BØRNEBRØLSARRANGEMENTER 

Som ringe i vandet bredte børnebrølsarrangementernes sig – både før og efter 
Børnemødet i Fly. Arrangementerne var i helhed en succes og fungerede 
overvejende godt i sammenhæng med hinanden, men var også selvstændige 
arrangementer, hvor det ”store” narrativ var lidt svær at få flettet ind.  
 
Børnebrølet på Cirkusfabrikken i Lindum i Skive  
 

   
 

Salling Cirkus Kids og Cirkus Højdeskræk lavede en række workshops, der 

kulminerede i et stort show i cirkusteltet i Lindum, Skive – som en optakt til 

Børnemødet og som en del af Skiveegnens Kulturuge. Efter Børnemødet deltog 

en række af børnene desuden i en sangskrivningsworkshop og indspilningsforløb, 

som resulterede i et nummer på den fælles børneplade, der er et af dette års 

output.  

Børnebrølet med dramaskole unge  

 

Som et led i temaet ”flytilstand” på Børnemødet deltog en lille gruppe 

dramaelever som ”Kabinepersonale” – de var gennemgående og gav på 
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humoristisk vis forældre et lille wake-up call ift. at bryde afhængigheden af 

mobiltelefonen og blot være tilstede med deres børn.  

Børnebrølet I Toustrup Mark v. Skanderborg  

 

Sangerinderne Katharine Dahl og Kristine Hoelgaard deltog med et lille børnekor 

på Børnemødet i Fly. Efterfølgende blev der afholdt workshops, hvor Katharina 

Dahl med inspiration fra børnene skrev en sang til det fælles børneplade projekt. 

Sangen blev indspillet med et lille børnekor og der er afviklet en minikoncert på 

Toustrup Mark ved Skanderborg.  

Børnebrølet med Det Finurlige Flyselskab i Aarhus 
 

     
 
En sidste ring i vandet lavede Det Finurlige Flyselskab på Trælasten i Aarhus, hvor 
de bl.a. bød børnefamilier velkommen ombord til plantetryk. I de skønne 
omgivelser ved Brabrandstien kunne børnene samle materialer i naturen, som 
skulle bruges til at trykke flotte plakater. Gennem den kreative leg blev der 
arbejdet med at give børn en stemme og skabe refleksion og dialog i børnehøjde. 
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De talte med børnene om, hvilken værdi naturen omkring os har, og hvordan vi i 
fællesskab kan bidrage til at passe bedre på vores jord. 
Børnenes udsagn blev en del af deres kunstværk, som de efterfølgende kunne 
tage med hjem, og dermed kan minde hele familien om det vigtige budskab. 
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BILAG 1 –EVALUERING FRA AKTØRERNE 

Det store ståhejgilde – Det børnemøde i folkehøjde! 

Opsamlende evaluering fra medvirkende workshops: 
 
KULTURPRINSEN 
VÆRKSTED: Send besked til rumbørn 

1. Beskriv jeres aktivitet/workshop?: (koncept og formål) 

Rumstationen Småtnik KP21 har fået kontakt til rumbarnet Helga fra planeten 
Hektor. På planeten Hektor findes der intet andet end den meget særlige 
blomst, solsikken. Helga er meget nysgerrig på hvordan det er at være barn på 
jorden. Jordbørn blev inviteret ombord på rumstationen ved at kravle 
igennem en lang tunnel. I et mørkt laboratorium blev en besked fra Helga læst 
højt.  I rum-laboratorierne fik jordbørnene mulighed for at brygge en besked til 
Helga om hvordan det er at være dem. Helga forstår allerbedst beskeder, der 
ikke kun er med ord. Derfor samlede jordbørnene nogle ting i hver deres glas, 
som sagde noget om hvordan det er at være dem. Inden beskeden blev sendt 
ud i rummet blev der skrevet nogle få ord på et mærke, der blev bundet om 
glasset. Til sidst blev beskeden sat til opbevaring og udstilling sammen med 
alle de andre beskeder.  

 
Rumstationen, laboratorierne og fortællingen om Helga blev til, for at skabe et 
rum med mulighed for fordybelse, forundring og sanselighed. I de rammer 
kunne børn og deres voksne undersøge de fysiske materialer, der var til stede 
og tage et øjeblik til at tænke over hvad der egentlig betyder noget for dem. 
Det var skabt med håbet om at få et indblik i, hvordan det er at være børn, 
men lige så meget for at give mulighed for at undersøge noget abstrakt 
gennem noget fysisk og sanseligt. Udstillingen af beskederne voksede som 
dagen skred frem.  

 
2. Hvordan fungerede det i praksis? (Skidt og kanel) 

Børnene virkede til at de havde en fantastisk dag og mange kom igen og igen 
for at prøve aktiviteten. Grebet med at starte fortællingen om Helga fra 
Hektor i et mørklagt drivhus for at skabe fokus, virkede over al forventning. 
Børnene var dybt fokuserede under fortællingen og derefter i at blande 
materialer i laboratoriet. De var fascinerede af rummaskinen (den 
holografiske-transponderings-molekylær-forflytter) som sendte en kopi ud af 
deres besked til rummet og elskede især at de selv kunne trykke og dreje på 
alle de gamle knapper. Nogle var optagede at det æstetiske i deres besked, 
nogle af dens narrativ, andre i de fysiske egenskaber (fx at noget flød ovenpå 
vand, mens andet sank) og andre igen af de sanselige elementer som fx 
duften. Nogle kom tilbage for at sende helt andre ting op til Helga.  

 
3. Hvordan lykkedes I med at skabe rammer for aktiviteteten, så det blev 

børnenes stemmer, der kunne høres og mærkes.   

Fysiske greb: Vi brugte lydrum til at skabe stemninger i de forskellige dele af 
oplevelsen. Overgangen fra ’den virkelige verden’ til oplevelsen (tunnelen og 
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det mørklagte drivhus) virkede også til at skabe til at bidrage til at komme ind i 
mindsettet.  

 
Rammefortælling med plads til det individuelle: Ved at skabe en 
rammefortælling med plads til børnenes eget udtryk håber vi at alle børn fik 
en følelse af at have plads til at udtrykke sig. Deres individuelle udtryk blev til 
sidst en del af et fælles da deres besked blev udstillet side om side med 
andres. Her kunne man gå rundt og betragte beskederne, deres indhold og de 
orde der var skrevet på en lille seddel og bundet om.   

 
4. Hvordan kunne kunsten/æstetiske greb bruges som et udtryksmiddel for 

børn til at styrke deres demokratiske deltagelse og stemme? 

Der er svaret lidt på det i spørgsmål 2. og 5. Kunst er et fantastisk rum til at 
arbejde mere eller mindre intuitivt med personligt udtryk. Ved at fokusere på det 
sanselige i vores oplevelse ønskede vi at arbejde med det æstetiske som en 
naturlig forlængelse af det at udtrykke sig gennem fysiske materialer. Ved at 
have et udvalg af materialer tilgængeligt med (næsten) uendelige 
kombinationsmuligheder, som alle kom ned i den samme ramme (et glas), 
opnåede vi at hver besked fik sit eget udtryk, som dog blev en del af et fælles. 
Det er en måde at arbejde med demokratisk deltagelse uden at italesætte det – 
det ligger implicit i oplevelsen. Det er op til den enkelte hvad de ligger i det da 
den italesatte ramme er historien om rumstationen, jordbørnene og Helga.  

 

 
ANIMOK  
Værksted: Hvad er det bedste du ved? 
Beskriv jeres aktivitet/workshop?: (koncept og formål): 

Analog animation med en zoetrope. Vise børn og forældre at de med 12 billeder 
kan få noget til at bevæge sig. Opnå en glæde ved det magiske øjeblik, når ens 
tegninger bevæger sig i tid. 
  

Hvordan fungerede det i praksis? (Skidt og kanel) 
Mega godt! Jeg havde optur over dagen. Det var en simpel workshop, og jeg var 
lidt i tvivl om det var for simpelt, og derfor for kedeligt, men der var hele tiden 
børn hos os (undtagen under Onkel Reje, hvilket var helt ok og godt planlagt). 
Intet kanel faktisk. 
  

Hvad var reaktionerne? (enten jeres vurderinger, konkrete citater fra børn/voksne eller 
andet) 

Gode. Forældre og børn kunne være med. Det var nemt at forholde sig selv og 
selv forældrene fik en aha oplevelse, når de så børnenes tegninger bliver 
”virkelige” 
  

Øvrig dokumentation (hvis vi må bruge jeres "produkter": eks: billeder, animationsfilm, 
citater til rumbørn, skattekort, brøl i gigafonen, fly, bemærkninger mv. - bare så meget 
som muligt:-) ) 

Jeg sender noget til jer. Det er alt sammen på min mobil. Så I får det nok på en 
mail fra min private email (dlundsgaardnielsen@gmail.com) 
  

mailto:dlundsgaardnielsen@gmail.com
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Evt. øvrige/generelle pointer 
Jeg synes det var godt planlagt at Onkel reje spillede kl.13.00. Så var der god tid 
om formiddagen til os med workshops. Vi kunne holde en pause da han gik på og 
så komme tilbage igen når koncerten var slut. 
Tænker næste gang ikke at det behøves at vare til 16.30. 
Tror det er fint til kl.15.00/15.30. 
  
Jeg er klar igen! 
 

 
BIBLIOTEKET 
Værksted: Klar Pirat Demokratistart  
Beskriv jeres aktivitet/workshop?: (koncept og formål) 

• ”Klar pirat demokratistart” – børnene inviteres ud på en øde ø. Her er der 
brug for mange ting, for at bygge et solidt og godt samfund op fra 
bunden. Børnene skal vælge de ting, der er vigtigst for dem selv og 
skrive/tegne dem på et ø-kort. Dette kort bliver rullet og lavet til en 
flaskepost, som børne kan tage med hjem 
 

Hvordan fungerede det i praksis? (Skidt og kanel) 
• Børnene var gode til at reflektere og der kom nogle gode snakke mellem 

børn og forældre. De mindre børn synes mest det var sjovt at lave en 
flaskepost, mens de større bedre kunne forstå konceptet og tage del i 
aktiviteten.   

 
Hvad var reaktionerne? (enten jeres vurderinger, konkrete citater fra børn/voksne eller 
andet) 

• Mange børn ville gerne have mad og skole med på øen, da det jo er noget 
de let kan relatere sig til. En 12-årig pige, synes, at det var vigtigt med 
håndsprit, hvis nu der var mange på øen. 

Øvrig dokumentation (hvis vi må bruge jeres "produkter": eks: billeder, animationsfilm, 
citater til rumbørn, skattekort, brøl i gigafonen, fly, bemærkninger mv. - bare så meget 
som muligt:-) ) 
 
Evt. øvrige/generelle pointer 

• VI kan se, at der er billeder i Skive Folkeblad fra aktiviteten. Desværre 
nåede vi ikke selv at tage billeder. 

 
 

DET FINURLIGE FLYSELSKAB 
Værksted: Flyværkstedet   
 
 

1. Kaptajn Holm og Overstewardesse Stegeager bød velkommen til en 
workshop, hvor børnene og deres voksne kunne bygge fly i pap og andre 
genbrugsmaterialer. Ved ‘Check-In’ fik børnene at vide, at det var et ganske 
særligt fly, de skulle bygge. Flyet skulle nemlig have den særlige egenskab, at 
det kunne flyve op i luften og få øje på de mennesker i Verden, der har det 
svært. Måske nogen, der mangler en ven, eller én som har brug for hjælp til at 
være med i fællesskabet. Undervejs i byggeprocessen talte vi med børnene 
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om, hvordan man kan hjælpe andre mennesker, og forsøgte at få børnene til 
at relatere til egne erfaringer. Efter at have afprøvet flyet, fik børnene 
udleveret et særligt certifikat. 

 
2. Rammerne for workshoppen fungerede fint - dog kunne vi godt have brugt 

lidt mere bordplads, så vi havde mulighed for at tage flere med ombord ad 
gangen. Vi talte efterfølgende om, at ‘Drop-In’ - udgaven var fin, men at det 
for vores vedkommende ikke levnede meget plads til pauser. 

 
3. Vi fik udelukkende positive tilbagemeldinger fra både børn og voksne - meget 

positive endda. Vi talte meget om, hvor dejligt det var at se, hvordan børn i 
alle aldre formåede at fordybe sig i lang tid og at de efterfølgende var 
oprigtigt glade og stolte af deres fly og deres flycertifikat. Der var rigtig 
mange familier, der samarbejdede om opgaven, og de voksne var super gode 
til også at leve sig ind i den fortælling, vi forsøgte at skabe. 

 
4. Fotos sendes via WETRANSFER til evamikkelsen@hotmail.com 

 

 
Ungdoms politikere 
Værksted: Brøl til verden gennem gigafonen  

Beskriv jeres aktivitet/workshop?: (koncept og formål)  

"Brøl til verden" var tre ungdomspolitiske pigers workshop hvor børn og 
unge havde mulighed for at blive trygt guidet til at give deres mening til 
kende, gennem en gigafon bygget af kunstneren Randy Heath. Således 
kunne stemmerne bæres ud over land og by, med udgangspunkt midt i Det 
Store Ståhejgilde. 

Hvordan fungerede det i praksis? (Skidt og kanel)  

Den designmæssige lækre gigafon fungerede godt som blikfang og pigerne 
var gode til at tilgå alle der kom i nærheden af workshoppen. Det krævede 
mod at råbe ud over en forsamling, hvilket måske var dårligt kombineret 
med at det var børn der skulle anspore andre til det... Måske kunne man 
forestille sig at der havde været andre muligheder for statements end 
Brølet? 

Hvad var reaktionerne? (enten jeres vurderinger, konkrete citater fra 
børn/voksne eller andet)  

Mange af dem der kom derhen var børn der havde taget mod til sig, på 
forhånd. De havde en god oplevelse og var glade for at kunne få et 
klistermærke efterfølgende. Det er mit indtryk at både børn og voksne nød 
mødet med de tre ungdomspolitikere.  
Fra de tre workshopsansvarlige var der også begejstring: 

mailto:evamikkelsen@hotmail.com
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Øvrig dokumentation (hvis vi må bruge jeres "produkter": eks: billeder, 
animationsfilm, citater til rumbørn, skattekort, brøl i gigafonen, fly, bemærkninger 
mv. - bare så meget som muligt:-) )  

Jeg vedhæfter billeder. Jeg har jo ingen tilladelser til personhenførbare 
billeder, men hermed har I lov til at bruge dem hvor Anker, Lyn og Sara 
er på :) 

 Det Store Staahejgilde - Kjartan.zip 

Evt. øvrige/generelle pointer 

Det fungerede bare rigtig godt. Kanon at Flys Aktive Kvinder fik lavet 
noget kaffe hen ad formiddagen, det tror jeg gjorde en del publikum 
glade. Jeg oplevede at nogle ikke opdagede 
planteworkshoppen (selvom det blev sagt og stod i oversigten). 
Måske kunne man have alle workshops forbi en scene i starten, med 
2 min oplæg om hvad man kunne opleve. Så ville der være ansigter 
man kunne lede efter efterfølgende? 
Jeg er gerne med næste gang, men det er helt perfekt hvis det ikke 
ligger samme dato som Kulturmødet. Jeg vil også gerne hjælpe med 
ansøgningsprocessen. 

 

 
Alsang med Gøgleren Bjarne  

1. Jeg deltog i rollen som Gøgleren Bjarne, en rolle skabt af Mads og Rasmus og 
tegnet af Erlend, men jeg forholdt mig frit til forlægget. 
Bjarne dukkede op ved åbningen som en landevejsrytter med barnevogn, 
og her tog han ordet og lavede fællessang samt præsenterede 2 
steweardesser, der kom med formaninger til alle om at sikre morskab og 
fællesskab på Flyfabrikken under Ståhejgildet. 

https://drive.google.com/file/d/10craruayQq8X8w2qVbWIjTUTydXnytpm/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/10craruayQq8X8w2qVbWIjTUTydXnytpm/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/10craruayQq8X8w2qVbWIjTUTydXnytpm/view?usp=drive_web
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Derefter afholdt jeg mindre fællessangs-events overlappende med 
højtlæsning fra Jakob og Pernille. 
Og så sprang jeg også ind som konferencier op til cirkusforestillingerne. 
Formålet var at samle og binde sammen, og det lykkedes. 

 
2. Jeg var på forhånd i tvivl, om der ville komme folk til sang og oplæsning, men 

det gjorde der, og det så ud til at være et dejligt pusterum for mange på en 
dag med meget action. Man kunne overveje at nøjes med én scene, eller at 
der var mere underholdning på den store scene, så det vekslede mellem telt 
scene og cirkusplads. 

 
3. : En dreng sagde til gøgleren Bjarne, at det sjoveste, han havde set den dag, 

var, da Gøgleren Bjarne dukkede op med barnevognen. Han havde åbenbart 
været ved at omkomme af grin over det. Ellers mærkede jeg bare en dejlig lun 
stemning fra alle folk og hørte kun positive stemmer. Min datter gik lidt væk 
under Onkel Rejes show, da lydniveauet var alt for højt til hende. Hun er godt 
nok lydfølsom, men måske var det også lige til den glade side. 

 
4. ingenting 
5. Som den forhenværende stiknarkoman sagde om det kilo uåbnet heroin, han 

havde liggende: If it aint broken, why fix it? Men mon ikke der naturligt 
opstår nye fede idéer, der kan prøves af næste gang? 

 
Fem stjerner fra mig***** 
 

 
 
Forfatterne Jakob Brodersen og Pernille Engsig 
Vi ændrer verden 
 

1. Vi læste historier op fra vores bog “Vi ændrer verden - 30 historier om 
modige børn” - eksempler på helt almindelige børn, der har gjort 
ekstraordinære, uselviske og modige ting, der har ændret verden. Formålet 
er at inspirere og illustrere at selv om man er barn, har man store muligheder 
for at gøre en positiv forskel for hele verden - i det store eller i det små. 

 
2. Vi havde en scene i det åbne træt, som vi delte med Gøgleren Bjarne (Anders 

Wadsholt), hvor vi på skifte læste historier og han spillede sange. 
 

3. Det var lidt svært at konkurrere med cirkus og musik i det åbne telt, men der 
var perioder, hvor det fungerede rigtig godt. Publikum var ikke så stort hos 
os, men der var en god energi mellem de, der satte sig og lyttede og os (det 
fornemmede vi i hvert fald). 

 
4. pas :-) 
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5. Jeg synes at det er en virkelig god ide at tage litteraturen med ind i et 
arrangement som dette. Måske kunne man næste gang arrangere at 
oplæsningen fandt sted fx i forbindelse med picnic-området, så folk kunne få 
en god historie mens de spiste madpakke eller drak en kop kaffe. Det ville 
give et element af fastholdelse, da oplæsning ellers kan virke lidt passivt og 
på den måde mindre inddragende og tiltrækkende end fx 
livemusik/performance/cirkus/workshop 

 
 
 
  
  

 
 


