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*  

Franz Hoyos 

Accept af, at 

prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 

hjemmeside  

JA 

Beskriv kort 

projektets 

overordnede 

formål:  

Et samarbejde med Møns Museum, Ulvssund plejehjem og Mønske skoler om at 

levendegøre og udbrede fortællekunsten 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Borgere og turister på Møn, Skoleelever på Møn og Borgere der har kontakt til 

ældrecentre 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

45 elever og 5 lærere 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

drejer det sig 

om?  

ca 1000 turister, og borgere fra området 



Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

• 1A) Reenactment af det levede historiske liv ud fra Møns Museums udstillingslokaler svarende  

til den tidsperiode og fortælling museet forsøger at vise i de enkelte lokaler. 

 

• 1B) Gadeteater med forestillingen "Fremmede" i anledning af 100-året for Elsa Gress fødsel og 

den betydning, hun fik for Møn. Foregik som en del af Folkemødet på Møn den 23-24/8. 

 

• 2) Indsamle historier fra ældre medborgere og viderefortælle til de ældre og deres familier 

 

• 3) Indstudere og viderefortælle eventyr til mønske børn, unge og ældre 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Møns Museum, Ulvssund ældrecenter samt Mønske skoler. 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

Vi har særligt fået et utrolig godt samarbejde med Møns Museum, som gæstfrit og med 

stor frihed til vores elevers fortællevinkel, har gjort det lettere for vores elever at gøre 

det overbevisende. 

 

I forbindelse med samarbejdet på Lokalcenter Ulvsund opstod et venskab blandt nogle 

af eleverne og de ældre borgere, så eleverne efterfølgende blev besøgsvenner. 

Hvilke 

udfordringer har 

samarbejdet 

medført?  

I forhold til ældrecentre er vi nødt til at opsøge de borgere, der ikke er for hårdt ramt af 

demens for at få nogle reelle erindringer til forestillingsmateriale. Ligeledes er det 

spørgsmålet, hvordan vi leverer historierne tilbage, da der blandt publikum er en del 

med demens, altså publikummer med meget forskellige behov. F.eks. er det godt med 

musikalske indslag til at lette stilen, så det ikke bliver for teksttungt. 

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for, at disse elementer er lykkedes?  



Projektet er lykkedes virkelig godt og vi har fået mange 

positive tilbagemeldinger. Særligt har det været fantastisk  

at alle - elever som lærere har kastet sig ind i fortællekunsten 

med stor iver og at Møns Museum har brugt tid på at fortælle 

om deres udstillinger.  

Gadeteaterforestillingen "fremmede" var en stor succes 

med "flippernes" indtog på Møn fra 1960'erne  

heriblandt Elsa Gress med reference til vore dages diskutioner 

omkring "fremmede" - i det politiske landskab - f.eks. vores naboø Lindholm 

hvor vi fik kontakt med rigtig mange mennesker. 

Hvilke dele af 

projektet har 

medført flest 

udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor 

de har været en 

udfordring  

Se ovenfor 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

Projektet er et led i et forsøg på at åbne højskolen endnu mere op for lokalbefolkningen 

og styrke sin rolle som kulturelt kraftcenter på Møn. Både af hensyn til lokalsamfundet, 

men også fordi en udbygget omverdenskontakt er et vigtigt element i vores pædagogik. 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

Vi arbejder på et fremtidigt projekt, hvor fokus er ældre mennesker, som dels giver 

materialet til forestillingen og også skal deltage i udvalgte passager med vores elever. 

VI vil invitere de ældre til Rødkilde, både for at vise dem vores skole og for at opføre 

den fælles forestilling, dels for skolens øvrige elever og byens borgere. 



projektet i 

fremtiden?  

Hvad er jeres 

samlede 

vurdering af 

projektets forløb 

i forhold til de 

opstillede 

projektmål?  

Det har samlet set været et super godt projekt. 

hvad er de 

væsentligste 

erfaringer fra 

projektet i 

forhold til 

højskolernes 

folkeoplysende 

arbejde?  

Vi er kommet i kontakt med mange mennesker vi ellers ikke er i kontakt med 

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

puljemidlerne 

generelt?  

Det har været et kæmpe arbejde at kontakte særlig ældrecentre og lave aftaler med 

beboere. Vi har ikke indtænkt hvor mange timer der egentlig går med planlægning, 

Disse udgifter er hverken budgetterede eller en del af regnskabsaflæggelsen.  

 
 


