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Grenaa: »Det har været et eks-
tremt spændende forløb og an-
derledes end de ting, vi ellers 
laver i timerne. Og Asmund er 
en fed person. Han var god til 
at følge os i vores skøre ideer.« 

Ordene kom fra Maja Chri-
stensen, 1.g-elev på Grenaa 
Gymnasium. Sammen med 
sin klasse, billedkunstlærer 
Hanne Marie Jensen, kunstner 
Asmund Havsteen-Mikkelsen 
og adskillige af  gymnasiets øv-

rige elever og lærere nød hun 
lige inden vinterferien resul-
taterne af  to ugers intenst ar-
bejde med kunstprojektet Mo-
bile Verdener, som kunstner 
Asmund Havsteen-Mikkelsen 
har fungeret som igangsætter, 
inspirator og rådgiver på.

»Min gruppes projekt hed-
der A Real Day in Paradise,« 
fortæller Maja videre om den 
tropiske strandkulisse, de selv 
har udtænkt og skaffet spon-
sorer til. 

»Det er en illusion i den vir-
kelige verden, en sommerdrøm 
her midt om vinteren, som vi 
performede i et frikvarter. Vi 
satte den op ude i Egegården 
og ”solede” os kun iført bade-
tøj. Det var koldt, men man 
glemte det lidt på grund af  
stemningen og de kommenta-
rer, vi fik.«

Billedkunstlærer Hanne 
Marie Jensen fortæller om pro-
jektforløbet, at eleverne op til 
workshopdagen havde fået ud-

videt deres opfattelse af, hvad 
der er kunst, ved at blive un-
dervist i happenings, installa-
tioner, performances og andre 
former for ”sære” kunstvær-
ker eller kunstværker placeret 
på ”sære” steder. 

Så kom Asmund Havsteen-
Mikkelsen, der til daglig bor 
i Berlin, og satte dem i gang 
med  at finde og udvikle ide-
er til kunstprojekter. Allere-
de midt på dagen stod de fire 
grupper og præsenterede deres 
projekter for hinanden. Næste 
skridt var at ringe rundt og 
skaffe sponsorater. 

»I alle kroge af  gymnasiets 
billedkunsthus stod elever og 
telefonerede og humøret var 
højt, da det uden videre lykke-
des at finde opbakning fra virk-
somheder i lokalområdet. Ele-
verne har klaret forløbet helt 
formidabelt,« siger Hanne Ma-
rie Jensen. 

»De har hele tiden stået over 
for materialemæssige, tekni-
ske og logistiske problemer, 
som de enten løste eller fandt 
alternativer til. De har udvist 
kreativitet på flere planer, og 
det er derfor, at dette projekt 
handler om mere end kunst. 
De har oplevet, hvor meget, der 
kan lade sig gøre både selv at 
udføre og at få hjælp til, og 

de har oplevet en masse posi-
tive reaktioner, når de for ek-
sempel har ført deres værker 
i kæmpeformater ud i byrum-
met. Så nu ved de, at hvis de 
en anden gang vil protestere 
over noget eller foreslå noget, 
så kan de skaffe sig opmærk-
somhed gennem kunstaktio-
ner, som denne,« siger Hanne 
Marie Jensen.

Hun understreger også, 
Asmund Havsteen-Mikkelsen 
har været afgørende for pro-
jektets succes: »Mødet med 
Asmund på den indledende 
workshopdag har haft kæmpe-
betydning for elevernes måde 
at indgå i projektet og det betød 
meget undervejs, at de vidste, 
at han ville tage hele turen fra 
Berlin igen for at være med ved 

ferniseringen, og at han havde 
stor tiltro til dem og forvent-
ninger til deres projekter.«

Asmund Havsteen-Mikkel-
sen var også meget tilfreds 
med forløbet og eleverne: »Jeg 
er meget imponeret over de-
res indsats, holdånd og evne 
til at håndtere interessante 

problemstillinger der angår 
vores samfund. En ny gene-
ration melder ud.«

Mobile verdener - kunstprojekt på Grenaa Gymnasium
billedkunsT. To ugers intenst arbejde for eleverne.

 ■ Kunstprojekt Mobile Verdener 
på Grenaa Gymnasium

 ■ Idé og koncept: Asmund 
Havsteen-Mikkelsen, dansk 
kunstner bosiddende i Berlin

 ■ I samarbejde med netværket 
Globale Gymnasier

 ■ Med hjælp fra DS Smith, 
Kvadrat, Kvickly, Lidl, Grenaa 
Bibliotek og Grenaa Gymnasiums 
kostafdeling, kantine og pedeller.

fakta

MoBILe VerDener

”Can Tree” er 
et træ lavet 

af 124 dåser 
som gymnasi-

eleverne fik 
fra lokale 

virksomheder 
i Grenaa og 

ebeltoft.  
Træet 

kom på en 
vandringstur 

i grenaa.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Poul Rygaard Pedersens
bisættelse fra Grenaa Kirkegårdskapel

Tak for blomster og kranse

Mads og Mette

Vor kære søn, far og farfar,
bror, svoger og onkel

Sonne Carsten Johansen
* 13. marts 1962

er pludselig død

Bønnerup Strand, den 11. februar 2015

Hvil i fred

På familiens vegne

Birgit og Johan

Bisættelsen foregår fra Hemmed Kirke
torsdag den 19. februar kl. 11.00

Min kære mand
vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Rasmus Peter Vinter
* 21. november 1930

er stille sovet ind

Trustrup, den 13. februar 2015

Else og børnene

Bisættelsen finder sted fra Trustrup Kirke
onsdag den 18. februar kl. 13.00

Min kære elskede mand
og vor kære morfar

Svend Åge Rasmussen
* 13. november 1936

er død fra os efter kort tids sygdom 

Bønnerup Strand, den 13. februar 2015

Inger
Brian, Helle og Kenneth

Nicolai

Bisættelsen finder sted fra Glesborg Kirke
lørdag den 21. februar kl. 11.00

- Højtideligheden slutter ved kirken

Vor kære

Verner Valdemar Jensen
* 21. maj 1926

er stille sovet ind

Grenaa, den 11. februar 2015

Familien

Bisættelsen finder sted fra Grenaa Kirkegårdskapel
fredag den 20. februar kl. 13.00

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Bent Torp Nielsens
bisættelse.

Tak for blomster og kranse.

På familiens vegne

Birgit

EN VÆRDIG AFSKED...
Vi hjælper Dem samvittighedsfuldt 
med alt vedrørende bisættelse 
og begravelse.

Få gratis børnebogen ”Hvor går man 
hen, når man går bort” og hæftet ”Min sidste vilje”.

Din lokale bedemand · Århusvej 37, 8500 Grenaa
bedemand@stofanet.dk  ·  www.bedemand-grenaa.dk

Tlf. 8632 1311
svarer hele døgnet

Jan Sørensen
Bedemand

Anja Sørensen
Blomsterdekoratør

Bedemandsassistent

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære mand
Knud Bruno Andersens bisættelse.

Tak for blomster og kranse.
En særlig tak til Fuglsanggården for god og kærlig pleje.

Rikke

Markedsgade 49 · 8500 Grenaa · tlf. 86 30 02 77 · www.srhansen.dk

Ved dødsfald får du præcis den hjælp og rådgivning, du har
brug for – diskret og omhyggeligt.

Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

på tlf. 86 30 02 77 SørenTove

Vi er der for dig

Bedemand Søren Rønde Hansen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Sejer Grouleffs
bisættelse fra Grenaa Kirke

Tak for blomster og kranse, og en særlig tak til personalet
ved ”Violskrænten” afd. E, for god og kærlig pleje.

Lone, Claus og Kirsten

Ådiget 13 • 8500 Grenaa • 86 32 27 22

Et smukt farvel
med en flot krans, buket eller

dekoration. Ring til os, eller bestil i ro
og mag på vores hjemmeside, og giv
dig tid til at finde det helt rigtige:

grenaaplantecenter.dk

Vor kære mor
svigermor, mormor, bedstemor og oldemor

Elin Kirsten Klausen
* 28. marts 1930

er stille sovet ind på Glesborg Plejecenter

den 12. februar 2015

På familiens vegne

Bent, Jytte og Kurt

Bisættelsen finder sted fra Ørum Kirke
lørdag den 21. februar kl. 13.00

- Højtideligheden slutter ved kirken


