
 


4. klasse fra Dueholmsskolen afprøver det undervisningsforløb  
som vi har udviklet sammen til Dansk Støberimuseum. 

Årsrapport 
- for perioden 1/3 2019 til 29/2 2020  
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Børns Møde med Kunst og Kultur



Årsrapport  
- for perioden 1/3 2019 til 29/2 2020 

Aktiviteter afholdt og lavet af Kunst og Kulturformidler for børn og 
unge Mette Elimar Jensen på Museum Mors. 

Jeg har en uddannelse fra Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred som 
Kunst og Kulturformidler for børn og unge. Den er en overbygning på min 
uddannelse som billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi. For at blive 
endnu bedre til mit arbejde startede jeg i januar 2020 på en Master i 
Innovation og Kreativt Læringsdesign på Aalborg Universitet. Uddannelsen 
varer to år. 

Ud over de 20 timer ugentligt, som jeg er fastansat på Museum Mors, har 
jeg lavet projektsamarbejder med andre kulturinstitutioner på øen og i 
perioder har jeg været tilknyttet andre projekter i regionen uden for Mors. 
For eksempel udviklingsprojektet Kunst Gødning/BMMK. Alle aktiviteterne 
indgår i rapporten. 

I alt 4028 børn har deltaget i aktiviteterne. Jeg har ikke talt lærere, forældre 
eller andre voksne med. 

Aksel fra Jante 
Et projekt som kaster nyt lys på vores store forfatter Aksel Sandemose. 
1. marts 2019 åbnede udstillingen “Aksel fra Jante” på Frederikshavn 
Bibliotek og Borgerservice. Børn fra Frederikshavn, Randers og Morsø 
kommuner udstillede de billeder og tanker, som de havde arbejdet med i 
projektet. Udstillingen blev vist hele marts måned. I forbindelse med 
udstillingen blev der arrangeret forfatteraften med Bent Dupont og Knud 
Sørensen. Projektet begyndte sine aktiviteter i marts 2018 og der har 
deltaget over 800 børn. Projektet udviklede jeg for Museum Mors med hjælp 
fra M. C. Holms Skolen, forfatterne Knud Sørensen og Bent Dupont samt 
Morsø Folkebibliotek. MF Mogens Jensen er protektor for projektet. 
Projektet har modtaget støttet af ”De Frie Kulturmidler i Morsø kommune”, 
Morsø Fonden, Region Nordjylland, Nordea Fonden og Børns Møde Med 
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Kunsten. I marts 2020 medvirker projektet i Blok X, Ung Aalborgs 
teaterstykke om skam, som vises d. 19. - 20. marts 2020 i Aalborg. 
 

Samarbejde med beboerforeningerne 
Hvordan kan museum, beboerforeninger og børnefamilier blive bedre til at 
bruge hinanden? For at blive klogere henvendte jeg mig til tre 
beboerforeninger på Mors. Det er foreløbig resulteret i en “skattejagt” på 
cykel til et af øens mange voldsteder.  

Stop sult 
Som led i ”FNs Verdensmål i uge 12, 2019” samarbejdede jeg med børnene 
i indskolingen på Sydmors Skole og Børnehus om at sætte fokus på Stop 
Sult. I alt var vi 7 kunstnere tilknyttet projektet, der var støttet af BMMK. 

Bogens dag 
0´te klasserne fra M. C. Holms Skole inviterede mig til at læse højt for 
børnene. Jeg læste “Lille Tut og Store Tut”, som handler om den lille 
slæbebåd, der trodser de store bølger og redder et stort skib i sikkerhed. 

Av mor 
I forbindelse med særudstillingen “KLOGE KONER, KVAKSALVERE OG 
KREDSLÆGER”, tilbød museet skolerne minivandrerudstillingen “AV, MOR - 
JEG HAR SÅ ONDT I MAVEN”. Udstillingen tog udgangspunkt i  
medicinskabet og lægetasken. Den fortalte om tøsejod og torskelevertran 
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          Cykelskattejagt til Gammelvold.                   Samarbejde med Ung Aalborg og “Aksel fra Jante”.      Master i læreprocesser.



og om hvordan datiden kurerede skrammer og dårligdomme. I forbindelse 
med udstillingen besøgte jeg skolerne og lavede et oplæg for børnene. 
Udstillingen har været på Ørding Friskole, M. C. Holms Skole, Bjergby 
Friskole, Øster Jølby Skole og skulle have været på Dueholm Skolen, men 
deres bibliotek blev ikke færdig. Derud over har den været udstillet på Øster 
Jølby Regionsklinik. 
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Billeder fra “Av, mor - jeg har så ondt i min mave” på Øster Jølby Skole samt afhentning af udstillingen i min lille bil ved Øster 
Jølby Regionsklinik. Stop Sult på Sydmors Skole og Børnehus samt billeder fra udstillingsåbning af “Aksel fra Jante” på 
Frederikshavn Bibliotek. Udvalgsformand for Kultur og Fritid Anders Broholm åbnede udstillingen.



Historien om NAC 
Med hjælp fra lærer Hans Kristian Dahlgaard og hans 4. klasse på 
Dueholmsskolen, udviklede vi et nyt formidlingstilbud til Dansk 
Støberimuseum. Med udgangepunkt i historien om N. A. Christensen giver 
aktiviteten mulighed for at stille skarpt på industrihistorie, arkitektur og i 
“Løvens Hule” sætte vi fokus på design og innovation. Allerede inden 
skolernes sommerferie havde 6 klasser været igennem forløbet. De kom fra  
både Morsø og Skive kommune. 

Børnehaven besøger Dansk Støberimuseum 
Dansk Støberimuseum er rigt på billeder og gode historier, derfor er det 
oplagt at udvikle et forløb til børnehaverne. Østergades Børnehus meldte sig 
på banen til at hjælpe med at udvikle et forløb til de yngste. Det blev til 
tilbuddet Børnehaven besøger Dansk Støberimuseum. Det Nationale 
Netværk af Skoletjenester inviterede mig til temadag på Kunsten i Aalborg 
for at fortælle om det spændende projekt. 
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Østergades Børnehus og 4. klasse fra Dueholmsskolen under udvikling af undervisningsforløbene på Dansk Støberimuseum.



Børnenes dag 
Hvert år i maj måned arrangerer Morsø Handelstandsforening, Børnenes 
Dag. I et telt i Gågaden lavede jeg blåmalerværksted inspireret af 
Fajancefabrikken Lund på Sydmors. Her kunne børnene male deres egen 
tallerken. Der kom omkring 200 børne og voksne og deltog i aktiviteten. Det 
var en fin dag, og jeg håber den medvirker til, at flere børn og voksne får lyst 
til at bruge museet. 

FNUK i vinden 
Kulturskolen Viborg inviterede mig til at deltage i deres store kunst og 
kulturprojektet FNUK i vinden, som tog afsæt i Verdensmålene. Jeg besøgte 
tre forskellige børnehaver og lavede forundringslaboratorium og 
vindskulpturer. Projektet blev støttet af Statens Kunstfond. 
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Blåmalerværksted i Gågaden i forbindelse med Børnenes Dag. Omkring 200 børn og voksne kiggede forbi.



Valdemarsdag 
I anledningen af 800 året for Dannebrogs fald fra himlen, inviterede jeg børn 
og voksne på museum for at høre historien om drengen Niels, som voksede 
op på Vejerslevgård og siden kom med Valdemar Sejr til Estland. Historien 
blev spundet over den sjældne korsriddergravsten fra Vejerslev. Den findes i 
dag på Nationalmuseet. Efter aftale med Robert Møller Maul, kom Morsø 
Forsvarsbrødres flotte faneoptog forbi museet.  
 

Snapsting for børn 
Kulturskolen i Viborg inviterede mig til at lave workshops for børn i 
anledningen af deres årlige sommerarrangement Snapsting for Børn på 
Borgvold i Viborg. Børn fra hele Viborg kommune deltog. 

Børn laver formidling til børn 
0’te klasse fra M. C. Holms Skolen har hjulpet med at lave “skattekort” til de 
yngste gæster på museet.  

Billedskole i Frederikshavn 
Sommerskoletilbud for børn på Frederikshavn Bibliotek og Borgerservice. 
Støtte af BMMK. 
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 0´te klasse hjalp med formidlingen til museets de yngste gæster. Morsø Forsvarsbrødre kom forbi museet. Valdemarsdag for børn.



Fantasiens Øje 
Projekt for daginstitutioner i forbindelse med Kulturugen i Thy. Støttet af 
BMMK. 

Dagplejen 
Hvordan laver museet formidling til dagplejebørnene? I samarbejde med 
Morsø Dagplejecenter udvikler vi i øjeblikket nye tiltag til området. Et af de 6 
temaer i de pædagogiske læreplaner for daginstitutioner handler om kultur, 
æstetik og fælleskab. Det betyder at museets skal tilrettelægge et 
pædagogisk læringsmiljø der bla. understøtter børnenes kulturelle 
baggrunde, traditioner og værdier. Og som medvirker til nysgerrighed, 
kreativitet og engagement gennem mødet med forskellige materialer, 
redskaber og medier. 

Fru Rige og filmprojekt 
Efterårsferien stod i Hallowens tegn. På museet lavede jeg arrangementet 
Fru Riges Skygge. Inspireret af sagn om Fru Rige til Nandrup, arbejdede 
specialklassen fra M. C. Holms Skole hver dag i en uge i 
Skoletjenestelokalerne med at lave film til arrangementet. Filmene blev vist 
onsdag aften i efterårsferien i forbindelse med Fru Riges Skygge. Der deltog 
rigtig mange mennesker i arrangement. Resten af ugen kunne filmene ses i 
legetøjsudstillingen.  

Skoletjenestelokalerne 
Efter et langt tilløb er Skoletjenestelokalerne efterhånden ved at være på 
plads. Det gamle køkken er blevet malet, og nu er der adgang til vand og 
garderobe. Det er dejligt og nødvendigt at have “fleksible rum”, hvor der er 
plads til aktiviteter og udstillinger lavet af børnene.  

Nørklerne 
I efteråret samarbejdede jeg med 9. klasse fra Dueholmskolen i forbindelse 
med deres valgfag “Nørklerne”. De havde fokus på hækling, strik, genbrug 
og håndværk gennem tiderne. Jeg viste dem blandt andet Kirsten Marie 
Dahlgaards særk fra 1820´erne. Hun havde selv dyrket hørren, forarbejdet 
det, vævet og syet særken. Vi gik også en tur på museet og så på tekstiler. 
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KunstGødning 
Sammen med danser Birgitte B. Nielsen fra Nørresundby udvikler jeg 
Regnbuedansen, hvis formål er at skabe gode vækstbetingelser for de 100 
sprog, børn er født med. KunstGødning er et tværkommunalt samarbejde 
om kunst og dannelse for de 3 - 6 årige fra april 2019 - december 2020. Der 
er indgået partnerskaber mellem BMMK, daginstitutioner i Mariagerfjord, 
Vesthimmerland og Jammerbugt kommune, kulturskolerne i kommunerne, 
Aalborg Universitet og Pædagoguddannelsen UCN. Projektet er støttet af 
Kulturministeriets pulje til “En tidlig kulturstart”. 
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Dagplejebørnene besøger museet. Fru Riges Skygge og elever fra M. C. Holms Skolen som arbejder med film inspireret af Fru Rige. 
Nymalede vægge i Skoletjenesten.



Verdensmål 
På Museum Mors arbejder vi med Verdensmål. Det gør vi blandt andet ved 
at arbejde med formidling i “anerkendende sociale rum” som sætter fokus 
på inklusion og kulturel mangfoldighed.  

Julearrangement 
I december inviterede Nissemor endnu en gang børnehaver og indskolinger 
på museum, for at se og høre historien om det gamle hus. Børnene hørte om 
hvordan nissen drillede munkene, legede med familien Tøttrup og tilsidst 
flyttede op under bjælkerne på loftet, da det gamle hus var blevet til  
museum. I underetagen stod der et pyntet juletræ, som vi dansede omkring 
og sang gamle og nye julesange. 
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Traditionen tro inviterede Nissemor børnene på museum i december. Børnene hørte historier om munkene som boede på klosteret, 
familien Tøttrup, der boede på herregården Dueholm og så nogle af de gamle sager, som var i det gamle museum.



Vinterferie 
I vinterferien kunne børne og voksne besøge Klosterkøbing. I Skoletjenesten 
kun de klæde sig ud og gå i den gamle skolestue hvor Frøken Kvist, alias 
museumsinspektør Mette Kvist underviste i dansk og Luthers lille katekismus.  
Der var også mulighed for at bygge huse i Klosterkøbing, enten af gamle 
skabeloner fra Illustreret Familiejournal eller tomme husskabeloner, hvor 
børnene selv bestemte designet.  

Særudstillingen 
Museuminspektør Camilla Andersen havde brug for omridset af et barn til 
udstillingen “KLOGE KONER, KVAKSALVERE OG KREDSLÆGER”. Jeg 
lavede en aftale med 0’te klasse fra M. C. Holms Skolen, som tegnede 
omrids af hinanden på store stykker papir. Ud fra børnenes tegninger lavede 
jeg et omrids til udstillingen. 

 

 

 11“Omrids” i særudstillingen. Frøken Kvist i skolestuen. Huse i Klosterkøbing bygget af børnene.



Konferencer, kurser, temadage 

21. marts: Inspirationsdag i forbindelse med projektet FNUK i vinden på   
Videnskabernes hus i Bjerringbro.  

26. marts: forfatteraften med Knud Sørensen og Bent Dupont på 
Frederikshavn Bibliotek og borgerservice, i forbindelse med projektet 
Aksel fra Jante. 

28. marts: Som et led i Kulturkometen underviste jeg pædagoger i 
brugen af Ipad i børnehaven. Kulturkometen er et undervisningstil bud til 
pædagoger i Frederikshavn kommune. Undervisningen blev afholdt på 
Knivholt Hovedgaards naturskole.  

5. april: Nordjysk Kulturforum, Amtsgården i Aalborg. 

13. og 23. maj: KunstGødning, BMMK. Workshop i Arden Kulturhus. 

17. september: Papsymposium på Bruunshåb Papfabrik 

29. september: Oplæg om Børnehaven på Dansk Støberimuseum for Det 
Nationale Skoletjenstenetværk på Kunsten i Aalborg. 

22. januar: Workshop med musiker Thomas Sandberg på Åsen Teater, 
BMMK.

 124. klasse fra Dueholmskolen “tester” Løvens Hule og Jernets vej på Dansk Støberimuseum. 


