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Tanken

Velkommen til TANKEN

TANKEN er et mødested, der fokuserer på fællesskabet, samtids-
kunsten og lokalområdet.

ET4Us arbejdsvogn er i denne sammenhæng blevet til TANKEN, hvor 
vi mødes 20 fredage kl. 14.30-17.00 fra den 6. august 2021 til den 
23. juni 2022 på forskellige steder rundt i Lemvig Kommune – find 
kalender med tid og sted mm. på www.et4u.dk/tanken

TANKEN besøger Lemvig Kommunes kulturinstitutioner og inviterer 
sammen med dem på forskellige kunstneriske oplevelser. I løbet 
af året inviterer vi en række professionelle danske og udenland-
ske kunstnere, som hver især kommer med et kunstnerisk oplæg. 
Hvorvidt kunstnerne vil vise os nogle af deres tidligere værker, 
eller om de vil præsentere os for – og måske involvere os i - et nyt 
til lejligheden skabt værk, eller noget helt tredje – det er op til den 
enkelte kunstner. De har fået opgaven at lave et oplæg, der kan 
være en øjenåbner til, at kunst kan være så meget andet end et 
maleri der hænger på væggen. Kunstnernes oplæg giver os stof 
til eftertanke og samtale.

TANKEN har også til formål at sætte de lokale ressourcer i spil på 
nye måder samt skabe møder på tværs af gammelkendte bobler. 
Det sker i form af en række eftermiddage med TANKEN, hvor vi f.eks. 
er på vandretur, danser kædedans eller får et oplæg, der giver os 
et nyt indblik i lokal viden.

Til hvert arrangement med TANKEN introducerer en eller flere 
frivillige os til deres (lidt) sundere gentænkning af kaffe & kage, 
og opskrifterne finder du på de følgende sider.

TANKEN er lanceret af ET4U og støttet af Kultursamarbejdet i 
Midt- og Vestjylland, Statens Kunstfond, Kulturelt Samråd Lemvig 
og Jysk Energis Specialpulje.

TANKEN spreder KUNSTgødning  
for at fremme 
væksten af kunst og  
meningsfulde samtaler. 

TANKEN er et uformelt  
og åbent mødested, 
vi glæder os til  
at byde dig velkommen – 
kom som du er, 
men klæd dig på efter vejret!
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Folkedansen i Danmark er 
efter sigende i hastig tilbage-
gang, men på Færøerne og 
i Kurdistan er folkedansen 
stadig levende traditioner 
og en naturlig del af bryllup-
per og andre festlige sam-
menkomster. Den 6. august 
kan man i TANKEN møde fire 
lokale folk - Amina Hamou 
og Mona Mahko med kurdisk 
baggrund, Søren Lindgreen 
Christensen (spillemand m.m.) 
dk og Johannes Mohr der 
stammer fra Færøerne. De 
introducerer os til enkle hen-
holdsvis kurdiske og dansk/
nordiske kædedanse, som vi 
lærer og danser sammen. Tag 
børn og naboer med ...

fra pressemeddelelsen

Færøsk kædedans er en tradi-
tion fra middelalderen, der på 
Færøerne som et af få steder i 
Europa stadig praktiseres som 
en vigtig del af folkekulturen. 
Der danses til kvæði (folkeviser), 
som synges uden ledsagelse 
af instrumenter. En person 
synger for, denne kaldes skipari 
(skipper), ofte har han eller hun 
to til fire andre personer ved 
sin side, som kan hjælpe til, 
hvis det kniber med at huske 
teksten, som ofte er meget 
lang. Kvadene kan godt være 
over hundrede vers. Skridtene 
er de samme hele tiden, to til 
venstre og et til højre. Person-
erne holder hinanden i hånden 
på en bestemt måde, højre 
albue lægges ind over naboens 
underarm. Udover den al-
mindelige færøske kædedans 
findes der mange dansespil 
eller danselege, som danses til 
kvæði (ballader/viser).

Første fredag med TANKEN -  
Kurdisk & nordisk kædedans

Fra Wikipedia Mona Mahko introducerer dansetrinnene

Søren Lindgreen Christensen og Johannes Mohr, der prøver at lære os 
de ‘to til venstre og et til højre’ ...

Kurdisk og nordisk kæ
dedans    

6. august 2021  - Vesterm
øllevej 18 i Fjaltring



Kurdisk musik og dans er stadig vigtige elementer i den kurdiske kultur. Der er hundredvis af forskellige danse i de fire 
regioner i Kurdistan. Hver landsby har sine egne danse, og hver dans har regionale variationer og navne. Det er for det 
meste kreds og kædedanse, - og så længe vi ikke skulle tælle til mere end tre gik det fint, men da vi skulle slippe hinan-
dens hænder, gå frem og til bage, sidelæns og dreje rundt, og tage hinandens hænder igen - så ...

Kurdisk og nordisk kæ
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‘den sunde kage’

400 g hvedemel
300 g brun farin
1 tsk. stødt nellike 
1 tsk. stødt allehånde
1 spsk. stødt kardemomme
3 spsk. kanel
1 tsk. natron
1 alm. øl
Rør de tørre ingredienser sam-
men.
Kom øl i.
Bages i en form, ca. 20 x 30 cm, 
ved 180° i ca. 40-45 min.

Fjaltring: 
Det første led i en kæde af kul-
turelle møder, som Karen Havskov 
og Klavs Weiss vil afvikle i Lemvig 
kommune, blev under åben sol 
himmel i Fjaltring, sat i gang 
med dans, sang og musik med 
håndholdt kæde af mennesker 
i alle aldre og med forskellige 
kulturelle baggrunde.

Der blev danset kædedans til 
Søren Christensens spillemand-
smusik, efterfulgt af toner fra 
Mellemøsten, der lagde baggrund 
til kurdisk kædedans flot fremført 
af Amina Hamou og Mona Mahko, 
der begge har rødder i kurdisk 
kultur. De forsøgte ihærdigt med 
fremføringen at lære trinene 
videre til egne børn og for de 
noget ældre blandt de mange 
deltagere.

Johannes Mohr forsøgte at få de 
manges fødder til at træde ud i 

kædedansen, som man gør i den 
færøske kultur, hvor han har sine 
rødder.

- Alle de omtalte bor nu i vort 
lokalsamfund, og set fra Integra-
tionsforeningens vinkel, så var et 
arrangement som dette, dejligt 
at få mulighed for at deltage i, 
siger Pia Ellesøe Gasseholm fra 
Integrationsforeningen.

- Det giver tro og håb om, at 
man med platforme som eks. 
ET4U opnår udveksling og kom-
munikation mellem forskellige 
kulturer, som derved kan bidrage 
til, at tolerance for ligheder og 
forskelligheder kan give basis for 
liv med mangfoldighed. Vi takker 
for, at vi i Integrationsforeningen 
fik mulighed for at være med i 
første led, og håber kæden med 
‘Tanken’ bliver sammensat af gode 
led for de næste arrangementer.

Lokalavisen Lemvig d. 10. 8. 2021

Yvonnes ølkage

Kulturerne mødtes, da Tanken havde sit første arrangement
Lars Kamstrup kamp@folkebladetlemvig.dk

kommentar:  ‘Tanken’ - rækken af de tværkulturelle møder, er initieret 
og arrangeret af foreningen ET4U, i samarbejde med en lang række 
borgere og foreninger i Lemvig Kommune

Kurdisk og nordisk kæ
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‘den sunde kage’
Rawas Dadelkager 

1 kg hvedemel
200 g sukker
25 g stødt anis*
25 g libanesisk kage- og des-
sertmix*
25 g fennikelfrø*
1 lille spsk. kanel
1 lille spsk. stødt kardemomme
1 lille spsk. stødt ingefær
3 spsk. sesamfrø
4 spsk. jomfru-i-det-grønne/ 
nigellafrø*
1½ dl rapsolie
1½ dl smeltet ghee* (eller 
smør)
2 dl vand
Fyld:
500 g dadelmasse*
1 stor tsk. kanel
1 stor tsk. stødt kardemomme
1 stor tsk. ghee* (eller smør)
Æg til pensling
De tørre dele blandes. Olie, 
smeltet ghee og vand tilsættes, 
og dejen æltes godt.
Fyldet æltes sammen og trilles 
til ca. 1½-2 cm kugler.
En lille håndfuld dej presses 
flad, formes rundt om en 
dadelkugle, formes ned i en lille 
kageform* - dadelkuglen må 
ikke være synlig –, trykkes ud af 
formen og lægges på en smurt 
bageplade.
Når alle kagerne (ca. 60 stk.) er 
klar på bagepladen pensles de 
med æg og bages ca. 20 min. 
ved 200°.
De med * markerede ingredi-
enser kan f.eks. findes i Jabo 
Butik, Bredgade 67 i Struer.

‘den sunde kage’
Yvonnes ølkage

◄  Rawa indvier Karen
       i dadelkagernes 
       hemmeligheder

Kurdisk og nordisk kæ
dedans    

6. august 2021  - Vesterm
øllevej 18 i Fjaltring



... Komponisten Sisse Lunøe 
fortæller lidt om sin baggrund 
og sit nuværende arbejde. 
Herefter får vi lejlighed til at 
høre én af Sisse Lunøes kom-
positioner.
Sisse Lunøe har en lang række 
spændende samarbejder 
med andre billedkunstnere 
i sit bagkatalog. Hun er 
elektroakustisk komponist, 
billedkunstner, performer, 
kirkemusiker - organist og 
korleder - og har en master 
i elektronisk komposition 
(DIEM) fra Det Jyske Musik-
konservatorium.  
Efterfølgende serveres ’den 
sunde kage’ og kaffe, og der 
er lagt op til en fælles samtale 
med Sisse Lunøe om troens 
og kirkens rolle i vores samtid 
og dens kunst. Vi slutter af ca. 
kl. 17:00.

Tankevækkende at vi mødes 
i et tidligere missionshus, 
hvor mennesker mødtes med 
det formål at gøre kirkens 
tro levende og styrke dens 
arbejde ved at samle folk i 
fællesskaber, der vægtede 
troen indadtil og arbejdede 
udadtil med udbredelsen af 
dens budskab, - i dag trans-
formeret til et formidlende 
museum for samtidskunsten, 
der netop i disse år viser ud-
bredte tendenser til at arbejde 
med fordybende, tværfaglige 
møder og fællesskaber…

Ud over nysgerrighed og 
et åbent sind, så medbring 
kaffekop, overtøj og vigtigst: 
en taburet, klapstol eller 
lignende! Arrangementet er 
gratis og alle er velkomne!

fra pressemeddelelsen
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Sisse Lunøe holdt et engageret, intenst og inspirerende oplæg om hendes forhold til tro og kirke, samt især hendes 
elektroniske lydkompositioner til det kirkelige rum. Et lydhørt og medlevende publikum hørte eksempler herpå, og 
musikken og lydens billedskabende betydninger blev efterfølgende ivrigt debatteret. Vi fik en indsigt i vor samtids 
sprog, kunst, teknik, udtryk og metoders indtog i troens og kirkens traditionsfyldte kontekst – og ligesom det i billed-
kunsten er et godt trick at bruge nogle genkendelige elementer, som døre eller indgange til et uforstående publikum, 
gør Sisse det samme i sine kirkelige elektroakustiske kompositioner.........
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Mettes Banankage
‘den sunde kage’

(til en bradepande 43 x 36 cm.) 

340 g blødt smør
600 g sukker
6 æg
7-8 stk. meget modne bananer
75 g hakkede nøddekerner
75 g havregryn
2 dl. kærnemælk (eller andet 
surmælksprodukt)
½ tsk salt
3 tsk. natron
3 tsk. vaniljesukker
550 g mel
Pynt: chokoladeglasur

Fedtstof røres med sukker

Æggene tilsættes et ad gangen

Bananerne moses og kommes i

Nødder, havregryn, mel, natron, 
vaniljesukker, salt røres i sam-
men med kærnemælk

Dejen kommes i bradepanden 
og bages på midterste rille i ca. 
35 min.

Glasur kommes på når kagen 
er afkølet

Bon appetit 

O
plæ

g v/ kom
ponist Sisse Lunøe (D

K)   
20. august  -  H

ygum
 Kunstm

useum
, Klostervej 26



TANKEN inviterer i samarbejde med Ramme Borger- og Håndværkerforening til en eftermiddag med 
‘1 m³ godt naboskab’. Og genoptager hermed en praktisk workshop kaldet ‘1 m³ godt naboskab’ re-
aliseret i forbindelse med ET4Us værtskab for EU projektet ’The arts here today & tomorrow’ i 2013, 
der tog udgangspunkt i en forespørgsel benævnt ‘Terminalterminologi på landet’ (se næste side) fra 
en gruppe landsbyboere i Fjaltring, Trans, Ferring og Vandborg:

fra pressemeddelelsen

Workshoppen ‘1 m³ godt naboskab’ forudsætter evner og færdigheder af så forskellig art, at den ikke 
kan gennemføres uden at vi alle hjælper hinanden!
Vi har derfor også brug for dine kompetencer, så kom og vær med til en spændende eftermiddag, 
hvor vi sammen bygger på det gode naboskab. Her er lagt op til samarbejder på tværs af alle aldre, 
køn, fag, etniciteter, interesser, politiske tilhørsforhold, fysiske adresser og landsbyer i hele kom-
munen – og udenbys gæster er ligeledes velkomne! Ifør dig praktisk tøj og et åbent sind - medbring 
din egen kaffekop og meget gerne også børn og naboer.
Arrangementet er gratis og alle – både i og udenfor Ramme-Lomborg - er velkomne!

3. septem
ber 2021  -Sandholm
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Samarbejdet i fuld gang med løsningen af opgaven, og herunder gruppens bud på 1 m³ godt naboskab



Livet på landet risikerer at udvikle 
sig til en længsel efter den tid, 
der er væk og en rædsel for den 
tid, der måtte komme. Ikke desto 
mindre bor der stadig mennesker 
- og som regel er de skøre og 
underlige - på landet i Europa. 
Livet på landet kan have tusindvis 
af årsager; men når man først bor 
her; så åbner man sit sind for de 
andre skøre. Hvordan “står man 
sammen” på landet med afstand 
mellem husene og langt mellem 
de strålende talenter? Hvordan 
undgår man at “sammenholdet” 
betyder, at man holder op med 
at være ærlig? Dét arbejder man 
på mange steder; hvordan gør 
du? Vi vil gerne have et bud på 
et landliv, hvor vi står sammen og 
tåler forskelle - og hvor vi tør have 
kritisk blik for hinandens evner og 
produktioner.

Terminalterminologi på landet

Klavs prøvede sit bedste ud i en 
beskrivelse af opgaven, hvorefter vi 
kastede os ud i den.

På under to timer skulle opgaven 
løses, hvilket krævede hensyn, 
lydhørhed, accept, forståelse og 
bevidsthed om egne og andres 
evner og egenskaber - en slags 
prøvelse af essensen i demokrati- 
forståelsen .......

Imaginære punkter, symboler, 
abstrakte begreber og visualise-
ringer af ideer og beslutninger - fra 
skitsen til de fysiske resultater, det 
gode naboskab lever, men ikke 
uden diskussionen og en løbende 
definition af, hvad det vil sige!

Enten er der ikke ret mange i vores 
kommune, der vægter det gode 
naboskab eller mener at have brug 
for inspiration til det, - eller også 
(måske mere sandsynligt) er titlen 
‘1 m³ godt naboskab’  lige et num-
mer for abstrakt. I hvert fald var der 
kun en 20 stykker, der mødte op. 
Så kager gik vi ikke ned på!

‘1 m
³ godt naboskab’ - W

orkshop v/ ET4U
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Birgits Fuldkornssnegle 
‘de tre sunde kager’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ca 20 stk.  
 
30 g gær
1,2 dl vand
2 dl Cultura naturel 1,5%
½ tsk. salt
1 tsk. rapsolie
100 g havregryn
185 g grahamsmel
150 g hvedemel
30 g sukker
140 g Nutella
1½ tsk. kanel

Gæren udrøres i lunkent 
vand og Cultura røres i. Salt, 
olie, havregryn, grahamsmel, 
hvedemel og sukker tilsættes 
og røres grundigt til en ensartet 
dej. Dejen hæver et lunt sted 
ca. en time. Nutella og kanel 
blandes. Dejen rulles ud til en 
stor, tynd plade, og Nutella-
blandingen smøres på i et 
jævnt lag. Dejen rulles sammen 
til en pølse, og der skæres ca. 
20 snegle ud i 1 cm tykkelse. 
Sneglene lægges på en smurt 
bageplade og efterhæver ca. 30 
minutter ved stuetemperatur. 
Sneglene pensles med vand 
og bages ved 180-200° i ca. 20 
minutter til de er gyldne. 

Bentes Squashmuffins  Erikas Gulerodskage 

1 dl smagsneutral olie
50-100 g flydende honning
2 æg (m/l)
1 squash, fintrevet (ca. 200 g)
75 g hakkede valnødder
75 g hakkede dadler
50 g morbær (eller rosiner)
1 dl rugmel
1¼ dl (stenkværnet) hvedemel
½ tsk. bagepulver
½ tsk. natron
2 tsk. kanel
1 knsp. salt
16 papirforme

Hvis du tilsætter 100 g honning, 
er de ligeså søde som kager. 
Skru ned for honningen, hvis 
du vil have dem lidt sundere.

Pisk olie, honning og æg sam-
men. Kom squash, valnødder, 
dadler og morbær i. Bland 
begge slags mel med, bagepul-
ver, natron, kanel og salt, og 
kom det hele i æggemassen.
Sæt cirka 16 papirforme i en 
muffinform og kom 1 spsk. 
muffindej i hver. Bag dem ved 
175° i 20-25 minutter, eller til de 
er gennembagte.
Lad dem køle af, inden du 
pakker dem i madpapir.
De grove muffins kan fryses.
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³ godt naboskab’ - W

orkshop v/ ET4U
3. septem

ber 2021  -Sandholm
s Plads, Strøggade, Ram

m
e

vi
 m

od
to

g 
de

sv
æ

rre
 a

ld
rig

 o
ps

kr
ift

en
 p

å 
de

nn
e 

he
rli

ge
 ka

ge



 
 
Hvad og hvem vi er, hvorfor 
og hvordan vi bliver det, og 
hvor vi hører hjemme - det er 
spørgsmål, som vi alle bliver 
konfronteret med på forskel-
lige måder i løbet af livet. Og 
når man som Akram Al Halabi 
er født af syriske forældre i 
de israelsk besatte Golan-
højder, giver det måske et 
særligt afsæt for at stille disse 
spørgsmål. 

Vær med i en aktuel og 
uformel snak om tilhørs-
forhold, identitet etc. i en 
billedkunstnerisk kontekst 
med afsæt i Akram Al Halabis 
oplæg. 

Akram Al Halabi er uddannet 
BA Fine Arts ved Faculty of 
Fine Arts i Damaskus og MA 
Fine Arts ved Academy of Fine 
Arts i Wien. Han beskæftiger 
sig med video, lyd, illustration, 
tegning, maleri, installation 
m.m. og bor og arbejder i dag 
i Wien.

Akram Al Halabi: “Snowflakes” 
Hvordan vil du definere dig selv 
lige nu? Det spurgte Akram Al 
Halabi 784 mennesker, som han 
i løbet af et par år mødte på 
offentlige steder i bl.a. Venedig, 
Wien, Jerusalem, Ramallah, Golan-
højderne, München, Stockholm, 
Umeå og Rom. Deltagerne 
nedskrev deres svar på lange baner 
faktureringspapir, og han tilføjede 
selv små geometriske mønstre, 
som dannede ’fingeraftryk’ eller 
’snefnug’. Ikke to mennesker er ens, 
og det samme gælder for snefnug, 
hvilket er værkets titel.

Akram Al Halabi fortæller engageret om sine projekter med udgangspunkt 
i hans hjemby i Golanhøjderne m.m..                                                               

fra pressemeddelelsen 
d. 10.09.2021
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Efter en kort introduktion til Akrams arbejde, processer, maleri, tegninger, video og events og til sidst 
‘Snowflakes’ lavede vi alle hver især et snefnug til hans samling .................

Velkommen . . . 
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I forbindelse med Akrams ophold besøgte vi bl.a. Bovbjerg Fyr, Lemvig Museum, Museet for Religiøs Kunst og 
Billedskolen i Bio-huset, hvor Lene og Johanne sammen med børnene inviterede os med ud i rummet hvor vi som 
astronauter oplevede de særeste  væsener.

Den ‘sunde kage’  og kaffen serveres ved ET4Us trailer parkeret ved musikskolens fine tribune
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Ingredienser: 
1 squash (ca. 3-400 g)
60 g valnødder
125 g chokolade 
60 g mandler
3 æg
300 g sukker
2 dl olie smagsneutral - evt. 
rapsolie
300 g hvedemel
2 tsk natron
1 tsk bagepulver
2 tsk vanilliesukker
1 tsk kanel
1 tsk salt 

Glasur: 
100 g flødeost (Philadelphia el. 
lign.)
25 g smør
250 g flormelis 

Revet skal og saft af en lime
Æg og sukker piskes skum-
mende i en stor skål. Tilsæt 
derefter olien og pisk igen. 

‘den sunde kage’
Sannes Squashkage

Skyl squashen og riv den på 
den grove side af rivejernet. 
Bland den i dejen sammen 
med grofthakkede valnød-
der, chokolade og mandler. 
Bland mel, natron, bagepulver, 
kanel og salt sammen i en 
skål og vend det derefter i 
dejen. Fordel dejen i en smurt 
springform (Dobbelt portion 
passer til en alm. bradepande) 
og bag kagen i ovnen ved 175 
grader i ca. 40 min. Lad kagen 
køle helt af. 

Bland flødeost, smør, flormelis 
og limeskal + -saft til en lækker 
glasur. Opbevar glasuren i 
køleskabet og smør den på ka-
gen lige inden der skal serveres, 
eller smør den på kagen og 
lad hele kagen stå på køl indtil 
servering. Til ‘den lidt sundere 
model’ kan man vælge at und-
lade glasuren.

Et par eksempler på ‘Snefnug’ 
lavet d. 17. september

Bagerne Finn & Sanne, 
og Klavs der leverede squashen
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Kan man dyrke noget uden at 
grave i jorden?
Hvorfor gror noget bedre end 
noget andet?
Hvordan støtter vi biodiver-
siteten?
Hvordan drager vi bedst omsorg 
for jorden?
Hvad kendetegner levende jord?
Og hvad har Medina med Edvard 
Thomsens utæmmede mark 
at gøre?
Det spørger vi Edvard Thomsen 
om, der igennem et langt liv 
har været levende optaget af 
sammenhænge og af hvordan 
balancer mellem alt levende 
opstår og opretholdes.
Og måske inspireres vi til selv at 
tænke nogle nye tanker, og få en 
større forståelse for værdien af 
en levende jord.

TANKENs ‘lidt sundere alternativ’, 
der serveres denne gang, vil 
være brød, som Ivan har bagt 
af Edvards korn. . . . . . . . . . . . . . .  .

fra pressemeddelelsen 
d. 1.10.2021

Edvards ejendom i regn og blæst . . . . 

Johanne spørger ind til Edvards hemmeligheder . . . 

og  Edvard deler på sin helt egen 
måde gavmildt ud af sine per-
sonlige erfaringer, åbenbaringer 
og mærkesager . . .  Efterfølgende 
var der gang i møllen og en duft 
af nymalet korn bredte sig under 
kransen medens vi spiste boller og 
drak kaffen . . . 

Kan m
an dyrke uden at grave i jorden?    

1. oktober 2021  -Tangvej 20, G
udum

 hos Edvard Thom
sen 



Lige inden for ladeporten stod en grab muldjord frisk fra marken . . . 

Markvandring og indsamling af materialer til en kæmpe krans  som vi i fællesskab kreerer og hænger op . . . 

Edvards ejendom i regn og blæst . . . . 

Johanne spørger ind til Edvards hemmeligheder . . . 

Medina er for Edvard et vidundermiddel, og opbevares tilsyneladende helt forsvarligt bag denne dør . . . 

Kan m
an dyrke uden at grave i jorden? 

1. oktober 2021  -Tangvej 20, G
udum

 hos Edvard Thom
sen



Karen fotograferer landmand og møller Edvard og bageren Ivan

Kan m
an dyrke uden at grave i jorden?   

1. oktober 2021  -Tangvej 20, G
udum

 hos Edvard Thom
sen



Til brødet var der smør og 
forskellige hjemmegjorte 
marmelader, samt medbragt 
af Børge Henriksen fra Fabjerg: 
både raps- og lynghonning, 
honningbolsjer og mjød, - og 
om nogen var nervøse for en 
tør mave stod Edvard klar med 
sin hjemmepressede rapsolie.

Karen fotograferer landmand og møller Edvard og bageren Ivan

‘den sunde kage’
blev denne gang til Ivans boller, hvor Edvards grov-
malede mel spiller hovedrollen i dejen . . . 

400 gr. grovmalet mel, Edvards
100 gram fint speltmel
2 spsk. sesamfrø
2 spsk. amaranthfrø
3 spsk. Surdej (find opskrift på 
nettet – eller snyd med ekstra 
gær! :)
En anelse tørgær (2 x hvad man 
kan have mellem to fingre)
1 lille tsk. sukker
1 tsk. salt
1/2 revet æble
1 spsk. æblecidereddike

Surdej, mel, gær og vand 
blandes, røres og resten 
tilsættes.
Æltes meget grundig sammen, 
evt. i røremaskine, så gluten 
blive frigjort. Dejen skal være 
lind og elastisk. Skal hele tiden 

kunne røres. Når konsistensen 
er passende (tilsæt evt. lidt 
mere mel eller vand) dækkes 
dejen til og står til hævning 
natten over.

Næste morgen forvarmes 
ovnen til 240 grader, gerne 
med bagesten eller bagestål.
Dejen drysses med fint mel, og 
bollerne fordeles på et stykke 
bagepapir, der stilles på den 
forvarmede plade. Brug en ske 
eller en hård dejskraber etc., 
til forsigtigt at forme bollerne 
direkte fra skålen, uden at luf-
ten slås ud af dejen. Drys gerne 
mel ovenpå dejen i takt med, at 
bollerne ‘fiskes’ op.

Bages 15 - 20 minutter.

Kan m
an dyrke uden at grave i jorden?

1. oktober 2021  -Tangvej 20, G
udum

 hos Edvard Thom
sen



fra pressemeddelelsen 
d. 1. 10. 2021

‘Forgetting the Year’    - 
eller  
‘Det glemte år’ 

Indsamling af materialer til paletten, på heden og ved fjorden

Mange af os oplever en mærkelig 
forvirring, når vi taler om “sidste 
år” - for mener vi med “sidste år” 
2019 eller 2020? Ifølge kalenderen 
var sidste år selvfølgelig 2020, 
men Corona-pandemien har for 
nogle af os skabt rod i vores opfat-
telse af tiden. Heather Kapplow 
spørger ind til, hvordan tiden 
med Corona var anderledes for 
os. Derfor beder hun os alle om 
den 29. oktober at medbringe 
en genstand hjemmefra, som vi 
har oplevet på en anden måde 
under Corona-pandemien end 
vi gjorde før. Det kan være no-
get, du plejede at bruge, men 
stoppede med at bruge under 
Corona; noget du aldrig før 
har brugt så meget som under 
pandemien; noget, du plejede 
at bruge på én måde, men nu 
bruger på en anden måde osv. 
Det kan være alt muligt: en bog, 
en strømpe, en fjernbetjening, 
en øl, en rengøringsartikel, no-
get affald, din hund - det er op 
til dig, bare du mener det kan 
illustrere eller symbolisere din 
Corona-historie. 
Heather Kapplow omsætter 
efterfølgende dagens indtryk til 
en unik kunstnerisk kalender, der 
forsøger at indfange og illustrere 
vores samlede fornemmelse af, 
hvordan tiden i Covid-19-æraen 
har været. Alle deltagerne i 
TANKEN den 29. oktober vil 
senere få en kopi. 
Medbring din ”Corona-genstand” 
og en kaffekop . . . 
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. . . Heather fik ved 
hjælp af materialer ind-
samlet i lokalområdet, 
en god introduktion, 
indretningen af rum-
met, et ukendt antal 
installerede mikrofon-
er, en mixer, en laptop, 
to højtalere og en halv 
kilometer kabler, skabt 
en stemning således 
at vi alle helt naturligt 
angreb opgaven med 
at  visualisere årene 
2020 og 21 med for 
de fleste af deltagerne 
helt uvante materi-
aler. Udover at vi hver 
især lavede vore egne 
versioner og kompo-
sitioner af indtryk fra 
årene , oplevede vi 
kollektivt forvrængede 
lyde af vore handlin-
ger, hvilket i den grad 
skærpede intensiteten 
og følelsen af et fælles 
anliggende, og åbnede 
op for gode snakke og 
diskusioner . . . . 

I gang med at visualisere og diskutere vores indtryk af coranaåret 20-21
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calendar print file.indd   1 01-11-2021   14:01:24

Seks gæve kvinder i gården ved Tanken - ET4Us trailer - indtagende den sunde kage og kaffen ...........

Heather kreerede i dagene efter d. 29. 10. denne kalender, inspireret af deltagernes 
input, den blev efterfølgende offsettrykt i 50 eksemplarer. 

29. oktober  - Ram
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Ingredienser:
120 g sorte bønner fra dåse
2 æg
45 g smør
80 g sukker
20 g kakaopulver
1 tsk vaniliesukker
½ tsk bagepulver
25 g mørk chokolade 70%
1 dl valnødder
Æggeblommer og sorte bønner kommes i en foodprocessor og blendes godt sammen.
Æggehviderne piskes stive for sig, og chokolade og valnødder hakkes groft.
Smør, sukker og kakao kommes i en gryde og varmes op indtil sukkeret er smeltet. Blandingen tilføjes 
herefter til foodprocessoren sammen med vaniliesukker og bagepulver, og det hele blandes sammen.
De stiftpiskede æggehvider vendes i dejen sammen med chokolade og valnødder.
Dejen hældes i en smurt form og bages ca. 25 min. ved 175°.

‘de sunde kager’

Birgits havrekage med æblegrød  ▼

Bentes Bønne-chokoladekage
 
▼

4 æg
200 g sukker
2½ dl mælk
8 spsk. olie
250 g havregryn
250 g hvedemel
6 tsk. bagepulver
1 tsk. salt
1 kg æblegrød
Pisk æg og sukker lyst og 
luftigt. Tilsæt mælk og olie. I en 
anden skål blandes havregryn, 
mel, bagepulver og salt. Tilsæt 
melblandingen og rør dejen 
ensartet, hvorefter æblegrøden 
vendes i dejen. Dejen hældes i 
en bradepande og bages ved 
175° en lille halv time til den er 
færdig – test evt. med en gaffel 
eller strikkepind.
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fra pressemeddelelsen 
d. 3. 11. 2021

‘Træ’ 

. . .   Jord og planter er ofte 
centrale materialer i mange af 
Marianne Jørgensens værker, 
ligesom involvering og med-
skabelse, og et stedsspecifikt 
blik spiller en stor rolle i hendes 
kunst. Og det er også temaet 
for denne eftermiddag ved 
TANKEN i Ramme, hvor vi lægger 
ud med at assistere Marianne 
Jørgensen i et ’trampeværk’ på 
Aksel Præstegaards mark lige 
bag ved fodboldbanen. Så husk 
gummistøvler, og at klæde dig 
varmt & vandtæt på. Derefter 
viser Marianne Jørgensen klip 
& billeder, og fortæller lidt om 
udvalgte værker, i festlokalet ved 
Ramme Hallen, hvor naturligvis 
også kaffen og ’den sunde kage’ 
serveres.
. . .

Vi introduceres til og instrueres i eftermiddagens stampeværk .......

12. novem
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Vi introduceres til og instrueres i eftermiddagens stampeværk .......

Marianne, Johanne og Klavs målte 
trods heftigt regnvejr motivet og 
teksten op i et stort grid på marken 
om formiddagen . . . 

Tilsyneladende er en eller flere af 
os på håbløst vildspor . . . eller er 
det vild begejstring for at regnen 
holdt op . . . 

Efter ca. halvanden times 
‘stampning’ gik vi indendørs i 
Ramme Hallens mødelokale, 
for at indtage den sunde kage, 
drikke kaffe og varme os, 
medens Marianne Jørgensen 
viste os billeder og primært 
fortalte om hendes just afslut-
tede store  og imponerende 
udsmykningsopgave på 
Syddansk Universitet i Esbjerg: 
‘Inside - Outside’ (It’s About 
Time) og ‘Cirkel - Bundflader’ i 
de to store lysgårde, hvilke vi 
alle glæder os til at se i virke-
ligheden.
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. . . og tak til Aksel Præstegaard for at vi måtte stampe i dine olieræddiker . . . 

O
plæ

g ved billedkunstner M
arianne Jørgensen (D

K)   
12. novem

ber  - Ram
m

e H
allen, Ram

m
egårdvej 8



‘den sunde kage’

Bentes ølkage 

Tre dage efter, - mandag d. 15. november ( foto - Kenneth fra Dronefoto Lemvig) . . . og tak til Aksel Præstegaard for at vi måtte stampe i dine olieræddiker . . . 
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500 gr. mel
400 gr. farin
1 tsk. natron
1 tsk. bagepulver
2 tsk. kanel
1 tsk. Ingefær
1 tsk. nellike
½ tsk. allehånde
1 nisseøl
Bages ca. 1 time ved 175˚

Kage og kaffe, og Marianne fortæller . . . . .



. . . hvor man får chancen for 
bogstavelig talt at få en smag-
sprøve på billedkunstner Jesper 
Aabilles værk. 
Kunstneren Jesper Aabille, der til 
daglig bor og arbejder i Køben-
havn, arbejder ofte med kunst, der 
tager udgangspunkt i forskellige 
fællesskaber. Hans projekter tager 
form af workshops, perform-
ances, skulpturer og malerier, 
der danner rammer for dialog 
og appellerer til poesien. Hans 
værker inddrager ofte madkultur, 
både i kulturhistorisk og socialt 
perspektiv, da måltidet er et sted, 
hvor alle kan være med – ung 
som gammel. I et humoristisk 
og legende univers erstattes 
gamle regler og tankemønstre 
for et øjeblik af nye, mens maden 
er den rekvisit, man mødes om.
Efter at Jesper har vist billeder 
og fortalt lidt om sig selv og 
sit arbejde går vi ud i gården 
bag biblioteket. Her vil Jesper 
spejle ’Poetiske Spejlæg’ på sin 
skulptur, ’Brænde til Spejling 
af Æg’, der er en skulpturel og 
performativ rammesætning af 
den almindelige hverdagshand-
ling ’at spejle et æg’. Skulpturen 
fungerer som et alternativ til et 
komfur, hvorpå der kan spejles 
æg. Jesper vil dagen forinden 
få lokal support til at bygge 
sin særlige Lemvig-udgave af 
skulpturen, og det er naturligvis 
æg fra lokale høns, der spejles. 
’Det sunde alternativ’ i TANKEN 
denne fredag er derfor Jespers 
’Poetiske Spejlæg’ , - og dertil 
Pelles hjemmebagte rugbrød . . . 

fra pressemeddelelsen 
d. 17. 11. 2021

Poetiske Spejlæg  

Jesper steger og serverer spejlæg i gården bag biblioteket i Lemvig, 

26. novem
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efter indenfor engageret at have fortalt os om sit projekt ‘Pølsernes by’  i Haderslev
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Æggene blev lagt af disse fire høns, som bor i baghaven hos Monica sammen med en lille flok kaniner. 
Monica sponsorerede simpelthen æggene! - ikke til diskussion, basta. Tak for det, og en herlig lille rundvisning i 
din skønne have.

Jesper i aktion . . . 

26. novem
ber - ved Lem

vig Bibliotek, Skolegade 3
O

plæ
g v/ billedkunstner Jesper A

abille (D
K)



Jesper besøgte dagen før Stine (yderst til højre i billedet herover) på Grummesgaard hvor han i laden fandt en stak 
gamle jernpæle og nogle æblekasser, der på værkstedet i Nees blev tryllet om til et bord til skulpturen ‘Brænde til 
spejling af æg’. Stine viser sig at være ‘bålelsker’ over en kam, hvilket ved en senere Tank event kommer os til gavn!
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Dette rugbrød er dejlig robust 
og nemt at lave, når man 
overholder nogle enkle regler, 
som bliver gentaget til sidst i 
opskriften.
Hvis du vil bage om formidda-
gen startes brødet aftenen før 
– hvis du vil bage om aftenen 
kan du starte brødet om mor-
genen.

Til to ‘normale’ rugbrødsforme á 
ca 1,2 l skal du bruge:

100 g ung surdej – se nederst i 
opskriften
1 liter vand
500 g knækkede rugkerner
350 g groft rugmel
200 g hvedemel 
200 g. mix af kerner du godt 
kan lide f.ex sesam-, solsikke-, 
græskarkerner. 
20 g. salt
Evt Bagepapir – kan genbruges.

Bland surdejen med det hånd-
varme vand – max. 35 grader 
- og tilsæt derefter resten af 
ingredienserne i en skål på 
ca 4 l. – brug evt skålen til din 
røremaskine. Bland det hele 
godt. Hvis du bruger mask-
ine brug dejkrogen i ca. fem 
minutter. Dejen bliver ret fast 
efterhånden som mel og kerner 
suger vandet til sig.  

Bageformene fores nu med 
bagepapir – det kan genbruges 
et par gange, men man kan 
også fedte formene ind i smør 
eller olie – eksperimentér dig 
frem!

Fordel dejen i de to forme og 
glat overfladen med f.eks. en 
gaffel. Der må gerne være 1 – 2 
cm fra overfladen af dejen til 
kanten af formen at hæve i. 

Stil de to forme sammen på 
et spækbræt el. lign. - så er de 
nemme at flytte rundt med. 
For at mindske udtørring filmes 
el. tildækkes formene med et 
fugtigt viskestykke. Brødene 
skal nu langtidshæve: Har du 
et rum der er lidt køligere end 
køkkenet (15-18 grader) vil det 
være fint til en hævning i ca 
12 t.

Brødene skal nu gerne stå i en 
fin bue efter langtidshævnin-
gen – ellers giv det noget mere 
varme – evt i en lunken ovn – 
max 50 grader.

Nu skal du punktere brødet 
grundigt med en gaffel: Brug 
gerne en gaffel med f.ex tre 
lange tænder som du punk-
terer brødene i tre baner, med 
ca. 1.5 cm afstand i mellem 
punkteringerne.

Klip to stykker sølvpapir så du 
kan bruge dem som låg til 
formene – fold dem tæt ned 
om kanten på formene således 
mindst muligt damp undslip-
per under bagningen. Med 
lidt forsigtighed kan disse låg 
genbruges et utal af gange.

Sæt brødene i en KOLD ovn 
og sæt temperaturen på 170 
grader – lad brødet få ca 1 time 
og 45 minutter. Mål tempera-

turen midt i et af brødene til 
minimum 95 grader med et 
godt termometer - Alle ovne 
er forskellige – så prøv dig frem 
med temperatur og bagetid. 
Hvis du ønsker en lidt mere 
hård overflade på oversiden af 
brødet kan du give brødene de 
sidste minutter uden sølvpa-
pir i ovnen, når de er næsten 
færdigbagt.

Tag brødene ud af formene 
og fjern forsigtigt bagepapiret, 
hvis du vil genbruge det. Pak 
brødene sammen ind i et RENT 
viskestykke og lad dem hvile 
ved stuetemperatur – gerne 
til dagen efter. Hvis brødene 
spises samme dag, kan de godt 
være lidt klæge selvom de er 
færdigbagt

Har du brug for at processen 
skal gå hurtigere eller langsom-
mere afpasser du temperaturen 
efter det. I køleskabet går pro-
cessen stort set i stå – man skal 
da bare lade brødene få lidt tid 
på køkkenbordet i den sidste 
ende af hævningen. 

Pelles Surdejs Rugbrød

‘den sunde kage’

Denne gang rugbrød! 
og i XL size da vi sam-
men med to dampende 
varme nybagte brød 
modtog nedenstående 
tekst, og ikke har næn-
net at redigere i den . . .  

Dette brød er inspireret af en 
opskrift i Politiken ca 2010 
af Tina Scheftelowitz
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Bag først brødene når de viser 
tydelig hævning (‘krummer ryg’ 
nede i formene) Afpas varme/
kulde efter den tid du har.

ALTID punktere brødet inden 
bagningen – ellers dannes 
der nemt en luftlomme inde i 
brødet under bagningen. 

For at forebygge mugdannelse: 
brug altid helt rene viskestykker 
til at pakke brødene ind efter 
bagningen. 

 
Lidt om surdej:

Ung surdej: Ca et halvt til helt 
døgn før du vil lave brød-
dej tager man sin surdej fra 
køleskabet og tømmer den 
ned i toilettet – der skal blot 
være en skefuld snask tilbage i 
glasset! 
Herefter tilsætter du 1 del vand 
og 1 del mel -f.ex 100 g. vand 
og 100 g. mel – blandingen 
skal have vælling-konsistens. 
Bland den godt og lad den stå 
fremme på køkkenbordet et 
halv døgns tid ved stuetemper-
atur. Herefter skal den gerne 
skumme fint.  

Test evt surdejen med flyde-
testen: Tag en skefuld af den 
unge surdej og put den i lidt 
vand i en skål. Den skal flyde 
ovenpå for at bestå.

Surdej er surdej!! Den kan 
bruges til hvidt brød, rugbrød, 
æbleskiver m.m.

Pelle præsenterer beskedent, men begejstret sine nybagte brød i køkkenet i Fjaltring

Som lovet gentages lige       
de vigtigste huskeregler:
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SMS-korrespondance mellem Pelle og Karen, efter en telefonsamtale 
hvoraf fremgik en vis nervøsitet over surdejens udvikling, og tvivl om 
leveringen i det hele taget kunne effektueres.

 
torsdag d. 25. nov. 09.37 (Karen) 

Hej Pelle. Du må ikke få stress over brødene – under alle om-
stændigheder vil vi meget gerne have din rugbrødsopskrift med 
i opskriftssamlingen, og som sagt: Hvis ikke det bliver dine brød 
i morgen, så bliver det anledning til at skrive en lille historie om 
den følsomme surdej. Kh. Karen 
 

torsdag d. 25. nov. 12.16 (Pelle) 

Vi har ændret lidt på planerne for i morgen: Vi kører først herfra 
kl. 10. Det giver nye muligheder for at lykkes med rugbrødet! 
Jeg vender tilbage – og det er en super god idé med lidt om den 
respekt man skal behandle sådan en surdej med. Den finder sig 
ikke i hvad som helst – åbenbart! Kh p 
 

Super! (Karen) 
 

torsdag d. 25. nov. 16.12  (Pelle) 

Sidste nyt fra rugbrødsbageriet i Fjaltring: Har netop sat to brød 
til ’turbolangtidshævning’ dvs. at jeg har planer om at bage 
brødet i aften, lige nu står de ved brændeovnen. De hæver med 
Mette Bruns surdej. I mellemtiden viste de to brød med min 
egen surdej så gode takter at jeg nu har valgt at bage dem nu: 
De havde stået i køleskab i nat hvilket sætter dem helt i stå, jeg 
tog dem ud i morges og lod dem stå i en lunken ovn i flere tim-
er, hvilket de kvitterede med en solid hævning. De er som sagt 
i færd med at blive bagt nu – de er færdige om ca. én time. Hvis 
det er vigtigt at tage et billede nu, kan man jo ikke se hvordan 
brødet smager og så vil der jo være mulighed for fotografering 
om ca. en time… øh bøh… hvad siger I… 
 

Det lyder rigtig godt, Pelle! Jeg kommer ud til jer ca. 17.30. (Karen) 
 

Fint, vi ses  (Pelle)
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Johanne og Klavs igang med udendørs rengøring af TANKEN  . . . 
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. . Sanser vi verden anderledes, 
tænker vi bedre og friere når vi 
vandrer end når vi sidder hjemme 
i sofaen? 
Søren Kirkegaard skrev: ’Tab for 
alt ikke lysten til at gå: jeg går 
mig hver dag det daglige vel-
befindende til og går fra enhver 
sygdom; jeg har gået mig mine 
bedste tanker til, og jeg kender 
ingen tanke så tung, at man jo 
ikke kan gå fra den… Når man 
således bliver ved at gå, så går 
det nok.’
Denne eftermiddag i Tanken 
inviteres vi på en lille vandring, 
ind i en lomme af tid, natur og 
fælles oplevelser. 
Vi mødes med Paulien Chris-
tensen, som uden overdrivelse 
nok kan betegnes som lidt af en 
langdistance traver.  
Hun tager os denne eftermiddag 
med på en kort tur ca. 4 km, i det 
naturskønne område ved Klos-
termølle i Gudum, undervejs får 
vi små friske pust fra Afrika, og et 
indblik i hvad der inspirerer og 
motiverer Paulien til at gå sine 
lange ture, hvilket terræn hun 
bedst kan lide at gå i, om hun 
har en speciel gå-stil og om hun 
har oplevelsen af at kunne gå 
sig til helt nye ideer og tanker? 
Paulien Christensen er født og 
opvokset på den lille ø Bubeke 
Island i Victoria Søen, Uganda, 
og bor i dag i Nørre Nissum. 

Efter traveturen varmer vi os på 
en kop dejlig afrikansk suppe. 
Husk en kop, varmt travetøj, 
og travesko!

fra pressemeddelelsen 
d. 2. 12. 2021

Om at gå – 
og klare tankerne 

Velkommen ved mødestedet på hjørnet af Fabjergvej og Gudumbro

. . . ned gennem Kloster Mølle, og videre ud i . . . 
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Vi indsamlede hver især forskellige ting, som vi fandt på turen, her et udsnit fotograferet ved afslutningen, hvor vi 
prøvede at gøre rede for, hvad det var for ting og sager, og hjalp hinanden med at finde navne og andre oplys-
ninger om dem. Af Kristians notesbog fremgår, at han var særdeles opmærksom og så: en tårnfalk, tre husskader, 
to dompapper, en musvit, en skovsneppe, en musvåge, fire alliker, en gråkrage, ni gravænder, syv vindrosler, to 
sjaggere og en rødhals!

Johanne havde forberedt en række spørgsmål til Paulien, som vi fik svar på ved stop undervejs på ruten. Her ved 
det sidste stop var der dog andre der blandede sig, og vi gik alle videre en del klogere på forholdene om og på 
Bubeke Island, som de fleste af os ikke var bekendt med på forhånd . . . 
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‘den sunde kage’
2 store løg brunes i olie
2 spsk. Blandede krydderier (karry)
300 g hakkede kantareller og ramsløg
Bouillon (okse/ kylling/ grøntsager)

Pauliens suppe  (10 personer)

Tilbage ved start i skumringen, den 
varme suppe og tak for idag!

Anis er bare sagen! - men ikke 
en ingrediens i suppen, det var 
snarere blandt andet kanel og 
kantereller . . . Fløde

Salt og peber
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Næste gang i TANKEN mødes vi 
og går i dialog med hinanden og 
skoven og de lyde vi kan få ud 
af den. Med skovens materialer,  
simple færdigheder og fællesska-
bet som ingredienser skaber vi en 
række rytmiske dialoger under 
kyndig vejledning af musiker 
og komponist Torben Jensen. 
TANK-passere og billedkunstnere 
Johanne Randen, Karen Havskov 
Jensen og Klavs Weiss har lavet en 
række undersøgelser og forarbe-
jder til simple rytmeinstrumenter, 
og TANKEN har inviteret Torben 
Jensen til at hjælpe os med at få 
dem stemt og ikke mindst prøve 
at få os i sving – finde rytmen og 
det fælles fodslag.
Torben Jensen er lektor på Det 
Jyske Musikkonservatorium, 
hvor han bl.a. underviser i “Sang, 
Dans og Spil” og “Sammenspil”. 
Han er saxofonist, korsanger og 
danser i aktuelle “Benjamin Hav og 
Familien”. Han bliver flere steder 
nævnt som “multiinstrumenta-
list” - så det ka’ da it gå hel gal. 
Tak til Naturstyrelsen, og tak for 
økonomisk støtte til TANKEN fra 
Kultursamarbejdet i Midt- og 
Vestjylland, Statens Kunstfond, 
Kulturelt Samråd Lemvig og Jysk 
Energis Specialpulje. Læs mere 
på et4u.dk
Husk varmt og tørt tøj - da vi jo 
er ude, - en kop, din lommekniv 
og denne gang også en hammer 
eller en mukkert.

fra pressemeddelelsen 
d. 27. 01. 2022

Fælles fodslag -  
og rytmer i skoven 

Velkommen til Torben og alle jer der trodsede det våde vejr . . . 

Det har regnet hele formiddagen, men det holdt op sharp 14:30!  
Vi laver hver især en lille xylofon, stemmer den, og Torben tager over . . .

       4. februar - Ballesigvej (m
l. nr 27 og 17) Skalstrup
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. . . den stemmer . . . 

Den mest tankevækkende øvelse Torben gav os var, at vi skulle slå 15 slag uden at overlappe hinanden, eller at 
nogen slog samtidigt, uden på nogen måde at aftale eller snakke om det, og det lykkes  faktisk efter et par forsøg
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‘den sunde kage’

3 æg 
270 g sukker 
1 spk. olie, solsikke/vindruekerne 
180 g hvedemel 
280 g squash 
3 tsk. bagepulver 
1 tsk. stødt kanel 
1 tsk. vaniliesukker 
40 g valnøddekerner 

Hanne Maries træstammer (squash kage) 

En calypso - to calypso - tre calypso - en, to, tre, fire  
En calypso - to calypso - tre calypso - en, to, tre, fire 
på den otte meter lange xylofon

 ▼

Fælles klap og tramp omkring bålet - tak til Torben, vi fandt sammen både rytmen og fodslaget, så er der kaffe . . . 

Dagens sværeste sammenspil var uden forberedelser  
at udføre Torbens nodeblad, lavet på stedet til dagen 
og uden at nogen rigtig havde registreret det  . . . 

Glasur: 
100 g flødeost naturel 
50 g flormelis 
50 g smør 
2 tsk. vaniliesukker 
citronsaft 
Røres sammen og 
kommes på kagen efter 
afkøling

Æg og sukker piskes hvidt og 
skummende. Heri røres olie, mel, 
bagepulver og krydderier. Vend 
revet squash og godt med hakkede 
valnødder i. Bages ca 40 min.ved 
175 grader
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Denne fredag får TANKEN besøg 
af den hollandske billedkunstner 
Arjen de Leeuw, som inviterer os 
med ud på en rejse, hvor vi er 
på udkig efter ‘formen’ på vores 
tilværelse. Han viser i den sam-
menhæng sit spritnye videoværk 
‘The shape of things to come’.
Arjen de Leeuw arbejder primært 
med film og video. Han er også 
teaterscenograf og kostume-
designer. 
Skønt dette er hans første be-
søg på den jyske vestkyst, vil 
mange her i området allerede 
være bekendt med et par af 
hans tidligere værker. Arjen de 
Leeuw er nemlig én af de få kun-
stnere, der viste værker på begge 
ET4Us MEETINGS-festivaler. På 
MEETINGS-festivalen i 2017 viste 
han videoen ’Speculations’ (2016) 
som var en del af udstillingen 

Topophilia i det forladte stuehus 
på gården Nørager i Nees. Under 
MEETINGS-festivalen 2019 kunne 
man i frokoststuen på Bækbyvej 
2 i Husby se videoen ’Une Condi-
tion Naturelle’ (2011) af Arjen de 
Leeuw og hans kollega Walter 
van Broekhuizen. 
Gå ikke glip af chancen for at 
møde Arjen de Leeuw og med 
stor sandsynlighed få et helt 
nyt syn på konturen af din egen 
fremtid!
Som altid sluttes der af med kaffe 
og den ’sunde’ kage – 
Medbring en kop og et åbent sind. 
Klæd dig på efter vejret, da 
noget af programmet foregår 
udendørs.

fra pressemeddelelsen d. 9. 2. 2022

‘A shape of things to come’  
                                     – eller ’Et omrids af fremtiden’ 

Arjen introducerer os til dagens 
lille program . . . og giver os hver en 
klump ler på ca. 1,5 - 2 kilo . . . 
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Først brugte vi ca. 15 minutter på at modellere vores nutid som vi har det eller opfatter den lige nu, og trods kolde 
fingre var der god gang i modelleringen og samtalerne rundt i de små ‘skure’ hvor træplader og forskelligt simpelt 
værktøj var lagt frem. Da snakken tog overhånd bad Arjen os klaske nutiden sammen og modellere fremtiden, 
hvilket alle entusiastiske kastede sig ud i, det var spændende at få historier og forklaringer på de enkelte figurer. 
Efter en stund gik vi alle bærende vores fremtid til skrænten og gav symbolsk leret tilbage til der hvor vi fandt det.

Efter flere dage med rekordregn satte det ind med både storm fra forskellige retninger, regn og tøsne, ikke rigtig 
det bedtse vejr til et udendørsarrangement, på denne én af danmarks mest vindblæste adresser. Men mange 
trodsede vejret, og vi fik en uforglemmelig og ‘tanke’vækkende eftermiddag ud af det.  
 
Dagen inden hentede vi sammen med Arjen ler fra skrænten ud for fyret, og stod hjemme i værkstedet og sor-
terede sten fra og æltede leret, så det havde den rette konsistens til modellering på selve dagen.
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Efter at have smidt det resterende ler og figurer ud over skrænten, havde vi travlt med at komme tilbage til fyret 
for at få varmen i fingrene og kroppen - kaffen og den sunde kage. Hvorefter vi som de første så den ca 30 minut-
ter lange video ‘The shape of things to come’. Den gjorde et stort indtryk på de fleste af os, idet vi uden at vide det 
i virkeligheden var introduceret til den via det vi lige havde lavet. Fire personer fortæller mens de modelerer om 
deres fortid, nutid og den fremtid de ønsker eller ser for sig, i et tempo der fremmer fordybelsen . . . 
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‘den sunde kage’

800 g mel
800 g sukker 
1 l ymer 
250 g margarine
4 tsk. natron 
2 spsk. stødt kanel

Margarinen smuldres i melet. De 
øvrige ingredienser blandes i.  
Bages ca. 45 minutter ved 175 °.
 
Kagen pyntes med chokolade-  
kaffeglasur: 50 g smør, 250 g 
flormelis, 2 tsk. vaniljesukker, 1 
spsk. kakao, 4 spsk. færdiglavet 
kaffe.

Mettes Ymerkage 

NB. Tak til fyret, fyrmoster Lene og især de raske gutter: Tirsdags Pedel-
lerne! Den efterfølgende tirsdag, efter kaffe og hjemmebagte boller, 
tryllede de nemlig med tov og dieselkræfter - uden dem havde vi 
aldrig fået TANKEN med hjem igen. . . 
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fra pressemeddelelsen d. 24. 2. 2022

UDSOVET ? 

. . . .temaet for denne fredag i 
TANKEN er søvnen, den tilstand vi 
’optimalt’ set er i ca. en tredjedel 
af vores liv…
1/3 af livet sover vi, og kvaliteten 
af den resterende 2/3 tid er dybt 
afhængig heraf, i det vi under 
søvnen bevisligt producerer 
livsnødvendige hormoner, styrker 
immunforsvaret, hukommelsen 
og kreativiteten, forebygger 
stress, angst og depression etc. 
etc. Derfor er det aktuelt og 
skræmmende hvor få af os der 
i dag får sovet nok. I litteraturen 
og billedkunsten har søvnen 
og drømmen også altid været 
en væsentlig inspirationskilde 
til værker af forskellig art, og 

det er den stadig. I flæng kan vi 
nævne et par titler og citater for at 
hjælpe dig på vej. H.C. Andersen 
lod Ole Lukøje ”sprøjte sødmælk 
i øjnene, så fint, så fint, men dog 
altid nok til at de ikke kan holde 
øjnene åbne, og derfor ikke ser 
ham; han lister sig lige bag ved, 
blæser dem sagte i nakken, og 
så bliver de tunge i hovedet . . 
”  I ”På sporet af den tabte tid” 
skriver Marcel Proust: “man kan 
ikke beskrive menneskenes liv 
ordentligt, hvis man ikke lader 
det bade i den søvn det er ned-
sunket i, og som krummer sig 
om det nat efter nat, ligesom 
havet der omkranser en halvø”. 
I en klumme i Information d. 3. 

juni 2021 var overskriften: ”Så 
langt jeg kan huske tilbage, 
har søvnen holdt mig vågen 
om natten”. . .
Sundhedskonsulent og syge-
plejerske Pia Møller fortæller 
os lidt om den gode søvn – og 
hvorfor det er så vigtigt for os at 
få den! Billedkunstner Klavs Weiss 
inviterer os på en lille gåtur ad 
’Søvnigruten’. Og til sidst inviterer 
Yvonne Thrane, som har mange 
års erfaring med meditation, os 
med på en guidet meditation, 
- kort og godt gående ud på at 
få os til at slappe af. 
Vi slutter eftermiddagen af med 
varm suppe og boller ved bålet.

Pia Møller indvier os i søvnens mysterier, og konkludrer efter en kort indføring i det retikulære aktiveringssystem,  
at søvnen bl.a. styrker glæden, hukommelsen og kreativiteten, men oplyser os også om at indtagelse af alkohol og 
kaffe har en dårlig indvirkning på kvaliteten af vores søvn. . . 
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Trods udefra kommende træk og samtale, knagende bænke og urolige hunde lykkedes det Yvonne at etablere en 
vis ro og koncentradition for sin lille afslapningssession, vi var alle godt tilpas og i ro med os selv da vi kom ud til 
bålet, de varme supper og bollerne . . 
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Ude på Søvningruten, i det smukke og varierede landskab, mødte vi omkring firs ord der på forskellig vis var 
inspiret af eller kredsede om søvnen, nogen gik opmærksomt eftertænksomme alene den ca. en halv time lille tur, 
andre sludrede om løst og fast . . .  Tak til Naturstyrelsen for lån af denne skønne plet!
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‘den sunde kage’
Yvonnes misosuppe og pesto 
Karens tomatsuppe og havregrynsboller   

Yvonnes miso-suppe

1 l vand 
2 spsk. miso
3 dl grøntsagsbouillon
1 pose ærter
2 porrer
1 Gulerod
Lidt selleri
Kog vand.  
Tilsæt bouillon og miso.
Snit grøntsagerne og kog  
dem med.

Yvonnes pesto

Ramsløg fra skoven  
(eller anden urt)
Nødder efter eget valg
Parmesan - mængde efter 
egen smag
Tilpas olie
Blend det hele sammen.

Karens tomatsuppe

5 dåser hakkede tomater
1 bundt forårsløg
2 røde peberfrugter
3 fed hvidløg
1 l grøntsagsbouillon
2½ dl piskefløde
Salt, peber, paprika og chili
tomater, finthakkede grønt-
sager og bouillon kommes i en 
gryde og koger ca. 20 minutter.
Suppen tilsættes fløde og 
smages til med krydderier.

Karens boller

10-15 g gær
1 l koldt vand
1 spsk. salt
1 spsk. sukker
2 spsk. nigellafrø
Ca. 300 g finvalsede havregryn
Ca. 1 kg hvedemel 

Aften: Gæren røres ud i vandet, 
og salt, sukker og nigellafrø 
tilsættes. Derefter tilsættes ha-
vregryn og der røres hvedemel 
i til dejen er tung og klæbrig, 
men for våd til at ælte med 
fingrene. Dejen står og hviler 
under låg indtil næste morgen.  
Med en grydeske sættes 
bollerne på bageplade med 
bagepapir og bager ca. ½ time 
ved 225° eller til de er lysebrune 
og har en fast skorpe. 

- herunder disse låg lunes de to herlige supper . . .
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fra pressemeddelelsen d. 7. 3. 2022

At samle samleren sammen…. 

Vi får besøg af billedkunstneren 
Camilla Nørgård, der arbejder 
med stedsrelateret kunst på en 
meget nærværende og inspir-
erende måde. Hun er bl.a. midt 
i en stor udsmykningsopgave til 
Bispebjerg Hospital – et projekt, 
der løber over ikke mindre end ti 
år! -, og mere lokalt arbejder hun 
med ’Trappesletten’ – et vue over 
Vestervigs bygningshistorie, der 
er en del af byfornyelsesprojektet 
KulTHYvator i Thisted Kommune.
Tante Andante har bl.a. Pippi og 
anden børnelitteratur som inspi-
rationskilde, og Pippi Tingfinder 
og Klods Hans er to forskellige 
- begge meget inspirerende 
figurer - i forhold til det at være 
samler. Forskellige både i måden 
de leder efter ting, og i måden 
de bruger dem.  Der er forskel 
på at finde og at lede efter en 
bestemt ting, og så at finde 
noget som måske kan bruges 
til noget andet, eller bare finde 

noget ubrugeligt som er smukt. 
Camilla Nørgård giver os et ind-
blik i nogle af sine projekter, og 
inspireret af vores mødested – 
Tante Andantes Hus – tager hun 
udgangspunkt i egne oplevelser 
med at samle og lave samlinger.
Herefter inviterer hun os med ud 
på en tur, hvor vi selv får lejlighed 
til at gøre os overvejelser om det 
at samle. Det at samle sammen. 
At samle ting op fra jorden, at 
sanke, at lede, at finde, at ind-
samle. Det at lave sig en samling. 
Stadig at være jæger-samler i 
et industrielt produktionssa-
mfund. At være lydhør overfor 
det, verden byder til. Begæret 
i samlingen. Samlingen bliver 
en slags portræt af samleren. . . 
Gå ikke glip af mødet med Camilla 
Nørgård, der ikke alene er en 
helt særlig tingfinder, men også 
i lighed med Pippi har ’kufferten 
fyldt med guld’!
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At samle samleren sammen…. 

Efter velkomst ved Tante Andante indviede Camilla Nørgård os i nogle af de tanker, hun har gjort sig om-
kring samlinger og det at samle. Og man må sige, at hun har et stort erfaringsmateriale at trække på - vi fik 
et meget inspirerende oplæg om en række af Camillas værker, der på forskellig vis bunder i samlinger.
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‘den sunde kage’
Birgit Eriksens Orange-nødde-chokoladekage à la Astrid 

450 g margarine eller 360 g olie
700 g sukker
6 æg
525 g hvedemel
112 g kakao
3 tsk. bagepulver
3 tsk. vaniliesukker
2¼ dl mælk
1½ dl kogende vand
Revet skal og saft af 1½ stor appelsin
1 kop grofthakkede hasselnødder og lidt perlesukker til pynt 

Margarine og sukker røres, og æggene tilsættes ét ad gangen.  
Mel, kakao, bagepulver og vaniliesukker blandes, og det røres i 
dejen skiftevis med mælken. En del af nødderne samt skal og saft 
af appelsin tilsættes. Til sidst røres det kogende vand i dejen. Dejen 
fordeles i en stor bradepande og drysses med resten af nødderne 
samt perlesukker. Bagetid ca. 1 time ved 175°.

Efter kaffen og ‘den sunde orange-nødde-chokoladekage’ samt forskellige tips fra Camilla om, hvor i Lemvig hun 
mente vi skulle kigge, blev vi med et helt nyt syn på ‘sagen’  sluppet løs i byen - på jagt efter ting til nye samlinger. 

 18. m
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Bare en halv time senere var bordet fyldt med en hel række spændende samlinger at snakke om - utroligt hvilke 
skatte der gemmer sig på forblæste hjørner og andre ‘ikke-steder’!
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Lige midt i og mellem Lem 
Vig og Nissum Bredning lig-
ger krumodden Gjellerodde, 
vindblæst og ufrugtbar, kun én 
eneste lille ejendom vidner om 
aktivitet på stedet, i dag kaldet 
Hjemstavnsgården Gjellergård, 
passet, plejet og drevet af en 
forening af samme navn. 
TANKEN besøger denne gang 
Gjellergård og inviterer til en 
samtalebaseret workshop med 
kunstneren Maj Horn. Siden 
2015 har Maj Horn undersøgt 
havets fællesskaber og havet 
som et offentligt rum gennem 
projekter på Fanø, i Ebeltoft og 
i Skagen. Med udgangspunkt i 
erfaringerne herfra vil workshop-
pen flette lokale interesser og 
spørgsmål omkring hav og vand 
sammen med global tænkning 
om havets politiske, økologiske og 
konceptuelle perspektiver, som 
f.eks. begrebet hydrofeminisme, 
der handler om solidaritet på 
tværs af vandede kroppe. 
Maj Horn bor og arbejder til 
dagligt i København. Hendes 
praksis omhandler det offentlige 
rum og forskellige former for 
fællesskaber, som hun under-
søger gennem metoder for 
kollektiv vidensdeling. Hun 
bruger traditionelle kunstneriske 
formsprog som fotografering, 
kunstpublikationer, video og 
installationer, kombineret med 
procesorienteret, relationelle 
og performative handlinger. 
Hun er uddannet fra Det Fynske 
Kunstakademi i 2014 og har 
lavet projekter hos bl.a.: project 
space, Beijing, Kina.  tranzit.sk, 
Bratislava, Slovakia. Lab 852, Za-
greb, Kroatien og ZK/U - Center 
for kunst og urbanistik, Berlin, 
Tyskland.

fra pressemeddelelsen  
d. 24 3. 2022

Maj fortæller og viser billeder om sin praksis,  eksemplificeret i en række 
nyrere projekter, hvor viden og erfaring omkring vandet og havet har 
været realiseret i samarbejde med en lang række enkeltpersoner, fagfolk, 
og relevante foreninger m.m.  Alt fra biologiske, geografiske, geolo-
giske, historiske, kulturelle og mytologiske aspekter etc. har været i spil. 
 
Kristian Tikjøb guider os en lille tur rundt på odden, med fakta om istid, 
geografi, dannelsen af indsøer, fugle og andre fortællinger undervejs.
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Maj prøvede at få os i gang med en snak om havets, fjordens og vandets betydning for os, der bor her ved 
vestkysten. Og mange temaer kom i spil - lige fra de rekreative værdier til hvordan fiskeriet gennem tiderne 
har påvirket kulturen i området, og snakken endte ved flere af bordene i mere eller mindre politiske diskus-
sioner om, hvordan vi for eksempel tackler behandlingen af havet i dag. 



‘den sunde kage’
Johannes banankage 

Pisk smør, sukker og 
vaniljesukker til det er 
lyst og luftigt. Pisk et æg 
i ad gangen til det er helt 
ensartet og rør de moste 
bananer i.
Bland bagepulver, kanel, 
stødt ingefær, salt, fuld-
kornshvedemel og hvede-
mel godt sammen i en ren 
skål og rør det i dejen med 
bananerne. Kom dejen i en 
smurt form.
Bag kagen i en forvarm-
et ovn ved 175 grader 
varmluft i ca. 45 minutter. 
Mærk med et grillspyd, 
om banankagen er gen-
nembagt. Kagen køles af 
på en bagerist.

 
75 g smør, tempereret
70 g sukker
1 tsk vaniljesukker
4 æg
4 modne bananer
2 tsk bagepulver
1 tsk kanel
½ tsk stødt ingefær
1 knivspids salt
75 g fuldkornshvedemel
100 g hvedemel

Bent kom overraskende med en spandfuld friske limfjordsøsters og lavede en fantastisk servering med diverse 
dips til!    Således  i konkurence med den ‘Sunde kage’ -og super relevant i forhold til dagens tema . . . Tak!

O
plæ

g v/ billedkunstner M
aj H

orn
          1. april - H

jem
stavnsgården G

jellergaard, G
jelleroddevej 163



fra pressemeddelelsen  
d. 21. 4. 2022
‘Wind is the shape of land!’

TANKEN dukker denne gang op 
ved Museet for Religiøs Kunst i 
Lemvig - gæsten og oplægshol-
deren er Sumedh Rajendran fra 
Indien, der vil fortælle os lidt 
om sit virke som billedkunstner. 
Han er en suveræn skulptør, og 
skulpturen kan siges at være hans 
force, ofte i et miks af forskellige 
materialer, men han begiver sig 
også ud i foto, video, tegning og 
grafiske værker; uanset hvilket 
medie, altid med stor person-
lighed og aktuelle undertoner 
og flere aflæselige lag. Derefter 
viser han os to af sine seneste 
videoværker, ’Carbon lust’ og 
’Half return’ begge fra 2020, 
hvorefter der er lagt op til en 
samtale derom – og er vi ikke 
alt for påvirkede deraf, mon så 
ikke der bliver tid til en lille ’leg’ 
inden kaffen og den sunde kage 
udenfor ved TANKEN.

Sumedh Rajendran er født i 
Trivandrum, Kerala. Uddannelse: 
bachelor of fine arts (skulptur) 
på College of Fine Arts, Trivan-
drum i 1994. Master of Fine Arts, 
(skulptur) Delhi College of Art, 
New Delhi i 1999. Bor og arbejder 
i dag i Greater Noida nær Delhi. 
Sumedh Rajendran har en lang 
række vigtige internationale 
udstillinger bag sig, han var bl.a. 
repræsenteret på udstillingen 
’Indian Highway’ der i Danmark 
blev vist på Heart i Herning i 2010. 
I ET4U-regi har han deltaget i 
udstillingen ’Wavy Banners’ der 
blev i vist hovedgaderne i Hum-
lum, Nørre Snede, Vorgod-Barde 
og Sdr. Nissum i 2013.

Vi mødes ved Museet for Religiøs Kunst, og vandrer hen i Havnens Hus, 
hvor Sumedh giver os en god introduktion til sine værker og praksis . . 
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Samtidskunsten i visuel clinch med interiør og en intermistisk mørklægning i Havnens Hus . . 

 
Skulptur, foto, maleri og grafik - vi får en god indsigt i Sumedhs arbejde og slutter af med 
at se de to videoer ’Carbon lust’ og ’Half return’. Efterfølgende er der lagt op til spørgsmål 
og en snak om værkerne . . .  
 
Næste side nederst: I dagene inden denne TANKEN har vi haft tid til at vise Sumedh 
lidt på vores egn: Vi fangede sild i Thorsminde, holdt ET4Us generalforsamling i Dybe, 
besøgte Løkkes Maskinfabrik i Bøvlingbjerg og så Tony Crags værker på Heart i Herning. 
Vi kom også forbi Nr. Vosborg, Bovbjerg Fyr, Lemvig Museum, og på Museum Jorn i 
Silkeborg så vi en overmåde god retrospektiv Penck udstilling, og det var et must for 
Sumedh at gå en runde i Olafur Eliasons ‘Your rainbow panorama’ på toppen af Aros . . 
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Den obligatoriske ‘Sunde kage og kaffe’ serveres i TANKEN foran museet.
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‘den sunde kage’ Annas muffins 

5 dl havregryn
100 g brun farin
210 g hvedemel
2 tsk. bagepulver
½ tsk. salt
½ tsk. stødt kanel
80 g tørrede finthakkede tranebær
1½ dl tranebærjuice
125 g moset banan
2 æggehvider, let piskede
3 spsk. vegetabilsk olie

225 g dadler
2 dl kogende vand
½ dl solsikkeolie
Kornene af ½ vaniljestang
175 g hvedemel
70 g fuldkornsmel
½ tsk. natron
80 g lyst rørsukker
50 g ristede mandler

5 dl havregryn
60 g brun farin
2 tsk. bagepulver
Kornene af ½ vaniljestang
½ tsk. salt
2½ dl yoghurt naturel
2 æggehvider, let piskede
4 spsk. sødmælk
4 spsk. honning
2 spsk. vegetabilsk olie
1 tsk. fintrevet citronskal (usprøjtet)
1½ dl blåbær (friske eller frosne)

Med tranebær og banan  ca. 12 stk. – 16 stk.

Med dadler og ristede mandler ca 8 - 12 stk.

Med blåbær-yoghurt ca 10 -15 stk.

Kom havregryn, brun farin, hvedemel, bagepulver, salt og kanel op i en skål og 
bland det sammen. Bland forsigtigt de finthakkede tranebær i. I en anden skål 
blandes tranebærjuice, banan, æggehvider og olie sammen. Tilsæt de tørre 
ingredienser. Rør kun til dejen er samlet. Fordel dejen i forme og bag dem 20 m.

Fjern stenene fra dadlerne og hak frugtkødet groft. Kom det i en skål og hæld 
det kogende vand over sammen med olie og vaniljekorn. Bland hvedemel, 
fuldkornsmel, natron og sukker sammen i en anden skål. Hak mandlerne groft 
og kom dem i. Hæld de våde ingredienser over i de tørre og vend rundt til det 
akkurat er blandet. Fordel dejen og bag dem i ca. 25min.

Kom havregryn, brun farin, hvedemel, bagepulver, salt og vaniljekorn op i en skål 
og bland det sammen. I en anden skål piskes yoghurt, æggehvider, mælk, honning, 
olie og citronskal sammen. Bland de tørre ingredienser i. Vend til sidst blåbærrene 
i. Rør kun indtil dejen er samlet. Fordel dejen i forme og bag dem i ca. 20 min.
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Som altid er vi i godt selskab 
– denne gang med billedkunst-
neren Lise Nørholm, der ud over 
at vise fotos og fortælle os om 
sit virke som billedkunstner 
medbringer en hel kuffert fuld af 
egne værker. Disse værker bliver 
givetvis omdrejningspunktet 
for eftermiddagens samtale og 
handlinger, idet Lise Nørholms 
syn og sans for alt hvad vi om-
giver os med i dagligdagen er 
helt unikt, og der er nærmest 
garanti for, at du efter denne 
eftermiddag har fået et nyt syn 
på de æstetiske kvaliteter i dine 
omgivelser.
Inspirationen finder Lise Nørholm 
ofte i forhåndenværende materi-
aler så som ord og billeder plukket 
fra f.eks. tv, radio, manualer, re-
klamer, fagbøger m.m. - de mixes, 
twistes til nye underfundige 
betydninger, og vokser til tredi-
mensionelle skulpturer, objekter 
og installationer i samspil med 
fundne ting og sager så som 
f.eks. billedrammer, forskellige 
stativer, bogstøtter, sæbeholdere 
m.m. Vi befinder os i et legende 
og samtidig dybt seriøst poetisk 
visuelt kunstnerisk univers hvori 
indhold, form og forståelse drilsk 
vendes på hovedet, men altid 
går op i en højere ’ny’ enhed.
Lise Nørholm har udstillet vidt og 
bredt i ind- og udland – i ET4U-
regi deltog hun på udstillingen 
’Wavy Banners’, der blev vist i 
hovedgaderne i Humlum, Nørre 
Snede, Vorgod-Barde og Sdr. 
Nissum i 2013. Hun har desu-
den lavet flere udsmykninger, 
bl.a. biblioteket i Sønderborg 
og senest projektet KULBANE 
ALLE ved Vigerslev Allé station 
i København.

fra pressemeddelelsen  
d. 5. 5. 2022

Titlen er: ‘Smykke’ 

Lise fortæller engageret om sin praksis, og herover om hvordan en OK tankbils 
forstyrrelse af udsigten blev et stort inspirationsmoment . . . 

        13. m
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Efter at have causeret om hvordan ophængningen af og især omgivelserne har stor betydning for aflæsning af 
værkerne, pakker Lise en stak skulpturer ud, der alle er titleret ‘Smykke’  og inviterer os til at tage dem på og blive 
til bevægelige ‘vægge’   - og derved egentlig undersøge skulpturernes sprog, udtryk og indvirkning på os selv, 
hinanden, og ved møder eller sammenstillinger opleve, hvordan skulpturerne påvirker hinanden ..... Efterfølgende  
fortsætter vi denne leg på et afgrænset område ude på plænen . .  
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Opskrift 1  
(Æltes sammen i denne rækkefølge)
1 l væske (ex. fløde, A38 .mest vand)
1 pk. gær (40 ell. 50 g)
1 flad spsk. salt
200 g grovvalsede havregryn
1 tsk. sukker
1 æg fra naboen :) (piskes sammen først)
1 spsk. jomfruolivenolie
100 g solsikkekerner
200 g grahamsmel (evt. sigtemel)
1 drys koriander (stødt)
1 tsk. kardemomme
1 kg hvedemel
Ælt sammen undervejs (dejen må ikke være 
tør, når den stilles til hævning med klæde 
over).
Hæver ca. 1-2 timer.
Form 30 boller (brug ske, når dejen er klæg).
Drys m. ex. Rosmarin eller sesamfrø (kan 
evt. pensles).
Bages 20-25 min. ved 220°  
(varmluft = en anden temperatur).
Nydes med gode venner. Kan spises med  
alle former for pålæg ell. til en god suppe. 

Opskrift 2
1 l væske (1dl tykmælk + 9 dl vand)
50 g gær
1 flad spsk. groft salt
1 tsk. sukker
1 æg fra naboen (piskes sammen først)
300 g grovvalsede havregryn
100 g sesamfrø
1 tsk kardemomme
100 g grahamsmel
1 spsk rapsolie
900 g hvedemel
Ælt dejen sammen undervejs  
(dejen må ikke være for tør, når den stilles til 
hævning med et klæde over).
Hæver ca. 2-4 timer.
Form 30 boller (brug evt. ske, da dejen helst 
skal være fugtig).
Drys med blå birkes  
(pensles evt. først med vand).
Bages 20-25 min. ved 220°  
(varmluft = en anden temperatur).
Nydes med gode venner. Kan spises med 
alle former for pålæg ell. til en god suppe. 

‘den sunde kage’
Kirsten Bak Andersens  
to slags boller og mors marmelade 
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fra pressemeddelelsen  
d. 20. 5. 2022

TANKEN er denne eftermiddag 
at finde ved Gitte Gregersen og 
Søren Toftgaards ejendom tæt 
på Bækmarksbro. Søren har lovet 
os en personlig drejet indvielse 
i kartoflens ’hemmeligheder’ og 
dens historie, og mon ikke han 
slutter af med at give os en lille 
vandring langs sine økologiske 
kartoffelbede. Billedkunstnerne 
Johanne Randen, Karen Havskov 
Jensen og Klavs Weiss følger op 
med en lille ’øvelse’ i alternativ 
anvendelse af kartoflen, og 
Gitte har lovet os, at den som 
altid afsluttende ’sunde kage’ 
denne gang er sund og varm, 
men muligvis slet ikke er en 
kage. En af TANKENs missioner 
er på uformel vis at bryde de 
sociale bobler vi hver især som 
både privat- og fagpersoner 
mestendels befinder os i, - så 
velkommen i kartoffelland. Som 
nu har vi ikke altid været så glade 
for det fremmede: Så sent som i 
1820 var der en præst, der i sin 
dagbog skrev: ”I mit Sogn er der 
Gud være lovet ingen så fattige, 
at de er nødig at spise Kartofler.”
Søren Toftgaard Poulsen er 
tidligere Museumsinspektør 
ved Herning Museum og Gitte 
Gregersen er tidligere bibliotekar 
ved Ulfborg bibliotek. De bor på 
Sørens fødegård, og Søren er så 
at sige altid i kartoflerne. Han fik 
dog for et par år siden tid til for 
Holstebro–Struer Landbofore-
ning at skrive bogen ’Landbrug i 
Nordvestjylland gennem 250 år’, 
udgivet af Holstebro Museum. 
Gitte cykler egnen tynd og er en 
trofast gæst i TANKEN.
Medbring en urtekniv! og gerne 
en kop, og husk at klæde dig på 
efter vejret!

’En heldig kartoffel’ 

Mon der i det hele taget dukker nogen op i dag? syntes Gitte at tænke 
på gårdspladsen kl. 14:24 - der er bandfestival i Lemvig og lige rundt om 
hjørnet henne ved Spar-købmanden fejrer de fødselsdag med grillpølser 
og koncert med Tørfisk m.m.

Velkomst ved Karen 

 
 Kartoflen i egns- og verdenskunsten 
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Søren tog i sit oplæg om kartoflen udgangspunkt i et af dens oprindelseslande: Her viser han et billede fra Peru 
af en silo til langtidsopbevaring af kartofler. Vi førtes ind i kartoflens vanskelige ‘integrering’ i det danske landbrug 
og køkken, kartoffeltyskerne, hedebønderne, kogte kartoflers betydning som foder i landbruget, avlsarbejde, 
sorter, at Samsøkartofler ikke er en særlig art, men bare er kartofler dyrket på Samsø, jordstrukturens betydning 
for kartoflens udseende, kartoffelmel, Huguenotterne der tog kartoflen med til Fredericia, og ikke mindts kar-
toflens overlegenhed i forhold til andre fødevarer, når vi taler om minimering af CO2-udslip pr. kg dyrket kalorie. 
Søren inviterede til slut på en lille tur ud for at se de nyopkomne økologiske kartofler i marken.
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Klavs forsøger sig ud i at forklare, at meningen med alle de halve kartofler er, at vi hver især, i to halve kartofler, 
altså en hel, skal snitte motiver inspireret af ordet ‘fællesskab’  og derefter trykke dem med rød og sort tryksværte 
på en masse trekantede bomuldsflag, som Johanne til formålet har klippet en kæmpe stak af. Tanken er så, at vi 
bagefter syr dem på en lang fællesskabs-flagline til brug for dekoration ved de kommende TANKEN events. Og 
selv om der opstod en del tvivl om, hvordan og hvorfor, og forvirring om det der med, at en kartoffel der er skåret 
over så er blevet til to halve, og at når man trykker kartoffeltryk bliver aftrykket altid spejlvendt, så endte det med 
at vi fik trykt næsten hundrede flag med hver et aftryk af snittet i en halv kartoffel.

Dyb koncentration . . . 
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NB. Klavs har, et par dage efter, lavet et eksperiment med i haven at lægge 3 af de halve kartofler, der blev snittet 
motiver i og trykt, og han venter nu spændt på resultatet. Tænk nu hvis . . .   se bagerst i hæftet!

Fællesskabs-flaglinen bliver afsløret v. TANKEN den 10. juni . . .  

Kartoflerne, som vi skar i halve, var Sørens rødskinnede 
økokartofler af sorten Alouette.
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‘den sunde kage’

Kartoffelsandkage 

Antal:  4 Portioner
Ingredienser:
100 g smør
300 g sukker
3 æg
1 citron
150 g kogte kartofler
150 g hvedemel
1 tsk bagepulver
nødder eller rosiner
 
Smørret røres med sukker, 
æggeblommer og citronsaft og 
evt. citronskal. Herefter moses 
kartofler og tilsættes mel og 
bagepulver. Æggehviderne piskes 
stive og vendes forsigtigt i. Dejen 
fyldes i en smurt randform og 
bages ca. 45 min ved 170 grader. 
Dejen kan tilsættes 100 g hakkede 
nødder eller rosiner.
Opskriften kan ses på: 
 Homecooking.dk

Vi må endnu en gang sætte et par ekstra sider ind, da Gittes bud på ‘den sunde kage’ var et rent 
slaraffenland, bestående af kartoffelkage til kaffen, og som afslutning på dagen kartoffelsuppe med 
porrepynt, og med ikke mindre end to slags kartoffelboller til!

Kogte, varme, mosede kartofler 200 gr 
Mælk 3 dl 
Groft salt 1/2 tsk
Sukker 1 tsk 
Gær 25 g 
Sigtemel (ca 2 dl) 100 g 
Hvedemel (ca 6 1/4 dl) 375 g
Kartoffelmel til formning af bollerne 2 spsk
Jeg havde ingen sigtemel, så jeg brugte lidt spelt grovmel i stedet.
Efter inspiration fra et brød vi smagte i Tyskland, kom jeg stegte løg 
og bacon i dejen.
Mine boller var lidt klæbrige, så de blev sat på pladen med ske.

Kartofler og porrer er kogt i en  
hjemmelavet kødsuppe kogt på 
okseben, men en MOU-suppe, 
f.eks. hønsekødssuppe er glim-
rende. Gem lidt at det grønne 
af porrerne og kog det for sig til 
suppepynt. Suppen blendes til 
passende konsistens, smages til 
og får en sjat piskefløde.

Kartoffel/porresuppe 

Irske boller med kartoffel 

Bagværk og suppe fra Gittes køkken O
plæ

g v/ Søren Toftgaard Poulsen og ET4U
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Disse kartoffelboller er lavet efter opskriften: ‘Supersaftigt halvgroft brød med kartofler’ 
Opskriften findes i ”Kartoffelkogebogen - en kærlighedseerklæring” af Ina-Janine Johnsen.  
Udkommet på forlaget Turbine 2022
Da hun kun bruger tørgær omsatte jeg ½ tsk tørgær til 8 gr økologisk gær. Dejen hævede i 20 timer og blev 
omsat til boller af praktiske grunde. Bagemetoden lyder ellers spændende.
Da opskriften ikke som de øvrige ligger frit tilgængeligt på nettet, sender jeg dig en kopi, så er det op til din 
samvittighed om du vil sende den ud.  Hilsen Gitte 
 

‘den sunde kage’
Kartoffelboller 

Til et brød: 
Kogte afkølede kartofler, gerne rester 250 g 
300 g hvedemel 
300 g groftmalet fuldkornshvedemel 
2 tsk. salt 
1/2 tsk tørgær 
5 dl koldt vand 
 
Bland melet, salt og gær i en skål. 
Mos kartoflerne, og bland det i de tørre ingredienser. 
Rør vandet i, dæk skålen og lad det stå i 8-20 timer. 
Tag dejen ud på et bord drysset med mel, og fold den ind over sig selv et par gange, dæk den og 
lad den hvile i 2 timer, med foldesiden nedad. 
Sæt en tom ildfast 4 liters gryde i ovnen ved 250 ° når dejen har hvilet på bordet ca. 1 1/2 time. 
Tag gryden ud af ovnen efter 1/2 time, vend dejen over i gryden, læg låg på, og sæt den ind i ovnen 
igen i 30 min, derefter tages låget af og temperaturen sænkes til 220 ° de sidste 15 min af bagetiden. 
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fra pressemeddelelsen   d. 7. 6. 2022
Gensyn med MEETINGS 

’Gensyn med MEETINGS’ og en snak om 
’TANKEN’
TANKEN indbyder denne fredag undtagelses-
vis til et aftenarrangement, idet vi mødes kl. 
21:00 i mødelokalet øverst i Bio-huset. Her 
starter vi med en kort intro til ET4Us video- og 
performancefestivaler MEETINGS i 2017 og 
19 – hvad var baggrunden og intentionen, 
og hvordan blev festivalerne realiseret. Vi 
ser billeder, video- og lydklip og snakker 
om nogle af de værker, som de deltagende 
kunstnere producerede under arbejdsophold 
her i Vestjylland mellem 2016 og 2019, og 
som blev vist på forskellige - for kunsten 
utraditionelle - steder under de to festivaler.
Ideen til TANKEN opstod ud af en lang række 
research- og netværksmøder før, under og 
efter MEETINGS, som havde til formål at 
etablere nye kontakter til personer med et 
større lokalt kendskab, som de inviterede 
besøgende kunstnere kunne ’trække’ på, 
samt at finde egnede steder til visning af de 
lokalt forankrede projekter. 
Denne TANKEN-event er den næstsidste ud af 
de planlagte 20 events i 2021-22 - den sidste 
bliver d. 24. juni i Lemvig Museums have, 
hvor den indiske kunstner Smita Rajmane 
står for oplægget. 
Derudover er foreningen ET4U inviteret til 
at lave en TANKEN-event i Odense til august 
som optakt til en efterfølgende udstilling om 
TANKEN i M100 Udstillingssted for samtidskunst. 
Således er det nu oplagt med en lille snak om 
TANKEN-konceptet, hvis primære intention 
er på uformel vis at øge kendskabet til både 
samtidskunsten og vort eget lokalområde, 
samt at bryde de sociale bobler, som vi hver 
især mestendels befinder os i både som fag– 
og privatpersoner. Ris, ros og kommentarer, 
samt - om TANKE(r)N(e) ikke stopper her - 
TANKE(N)-venlige og -vækkende input og ideer.
Den sidste halvdel af aftenen foregår (forudsat 
det ikke plaskregner) under åben himmel, 
nemlig bag Bio-huset, hvor der serveres 
’sunde øl/vand og snacks’, og hvor der direkte 
på Bio-husets gavl projiceres 5 udvalgte 
videoer fra de to festivaler op i stort format. 
TANKEN siger godnat og tak for i aften ved 
midnatstid. . .

         10. juni, Biohuset, Bredgade 17, 7620 Lem
vig 
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Efter velkomst ved Karen, fortalte formand Heidi Clausen kort om Bio-huset og ønskede os en god aften . . . 

Karen fortalte om og viste eksempler på udvalgte projekter fra MEETINGS-festivalerne 2017 og 19, og om hvordan 
især vores kontaktarbejde og samarbejde med borgerne i vort lokalområde har inspireret ET4U til TANKEN.
Derefter tog Johanne ordet for at åbne lidt op for, hvordan TANKEN har været modtaget, brugt og besøgt, snakke 
om nye ideer og forslag etc., - og hvordan vi evt. kan fortsætte disse tværkulturelle og tankevækkende møder 
ud i lokalområdet . . .  Der var bred enighed om udbyttet af de uformelle og tankevækkende aspekter, samt at 
mødet mellem de udvalgte lokaliteter og kunstnerne har været frugtbart. Desuden blev forskellige former for nye 
samarbejdsstrukturer diskuteret, samt forskellige i vor tid og i denne sammenhæng relevante temaer som miljø, 
fællesskaber, politik, bæredygtighed, økonomi, ytringsfrihed, globalisering, religion og sameksistensproblema-
tikker etc. - ET4U går i tænkeboksen men har for nuværende ikke, udover en i Odense, planlagt flere TANKEN’er.
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Vi så i en lidt spøjs beysning (Lemvig Kommune havde ikke som ellers lovet slukket for gadebelysningen) de her nævnte 
videoværker udenfor:      
‘Tribute to a Dead Oar’ af Yuval Yairi (IL)
‘Rounds’ af Jette Ellgaard (DK) & Amanda Kerdahi (EG)
‘The man with the blue cape’ af Anne Loubet (F) & Sophie-Charlotte Gautier (F)
‘Horizontalis’ af Louise K. Wilson (UK) & Michal Kindernay (CZ)
‘Too Windy For Mosquitos’ af Douwe Dijkstra

         10. juni, Biohuset, Bredgade 17, 7620 Lem
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‘den sunde kage’ Undtagelsen 

Denne gang blev en undtagelse i  ‘Den Sunde Kages historie’ ! Snacks i et bredt udvalg fra saltede sprøde 
kartoffelskiver, nødder og peanuts til gulerødder, tomater og agurkestænger, sodavand, øl, - samt en 
omgang super store portioner popcorn leveret af Bio-huset!
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Fredag den 24. juni finder du TANKEN i haven ved 
Lemvig Museum, denne gang i selskab med den 
indiske billedkunstner Smita Urmila Rajmane.
Der går en rød tråd igennem Smitas arbejde, - 
’Hvilke regelsæt er det der påvirker vores adfærd 
og holdninger – og hvordan og hvorfor gør de 
det’. Hendes værker tager ofte udgangspunkt 
i temaer som klasse/kaste- og kønsdiskrimina-
tion, vold og had i samfundet, og de forskelle, 
der generelt præger vor tids verden. De sættes 
i spil som installationer, interventioner, video og 
performances. Smitas værker realiseres oftest i det 
offentlige rum i tæt samarbejde med grupper af 
personer eller hele lokalsamfund.
Smita er født i en landsby i Maharashtra, og er flyttet 
til byen i forbindelse med sin uddannelse, Govt. 
Diploma of Arts i 2011 ved Bharati Vidyapeeth, 
Pune, og en Master of Fine Arts fra Shiv Nadar 
University i Delhi i 2016. Som en del af sin praksis 
underviser hun skoleelever og arbejder med at 
engagere dem i kritisk tænkning gennem kunst og 
kunstintegrerende projekter. Smita modtog sam-
men med researcher og dokumentarfilmskaberen 
Somnath Waghmare FICA (Foundation for Indian 

Contemporary Art) public art grant 2019 for deres 
projekt ’The Ambedkar Age Digital Bookmobile’. 
Dette projekt går kort fortalt ud på at registrere 
og dokumentere Maharashtras historie og sociale 
reformer ved at få adgang til 400-500 år gamle 
traditioner for sangskrivning, optrædener og 
poesi mod kastebaseret udnyttelse og urørlighed, 
og derved øge bevidstheden omkring nutidige 
Dalit-populære og politiske sangoptrædener.
Det er første gang Smita gæster Danmark, men vi 
har allerede i 2019 haft fornøjelsen af ét af hendes 
videoværker, ’Jambhulwadi 2012’, som blev vist 
i det lille pumpehus i Vemb under ET4Us sidste 
MEETINGS-festival.
I TANKEN den 24. juni introducerer Smita os til 
sit arbejde og efterfølgende inviterer hun os 
til at deltage i sit værk ‘The battle of Ramrajya’, 
som er et fortløbende performanceværk, der 
inviterer publikum ind som deltagere i et spil. 
Spillet er bygget over ‘Chaturanga’, et gammelt 
spil fra det indiske subkontinent, der er en for-
løber for skakspillet. Smita har dog ændret på 
skakbrikkernes magtdynamik og også justeret 
nogle af spillereglerne…

fra pressemeddelelsen   d. 16. 6. 2022

Samfundspolitisk skakspil i TANKEN 
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Om retfærdig deling af verdens ressourcer og samfundets goder - vi får problemstillingen at mærke på egen krop. 
. . 

Smita deler os op i to hold og introducerer os til, på en med rødt tov markeret bane på plænen, en kamp om 
dyrebart vand, som henholdsvis det ene og det andet hold skal prøve at sikre til sig selv. Spillet udvikler sig lidt 
anderledes end Smita tidligere har erfaret, idet demokratiske og anarkistiske ideer hurtigt førte til en forhandling 
om en retfærdig deling af vandet, sådan da . . . og med enkelte egennyttige udbrud.
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‘den sunde kage’ Lenes ølkage 

500 g mørk farin
500 g mel
1 tsk natron
1 tsk nelliker
2 tsk kanel
1 æg 
1 1/2 fl. hvidtøl 

Det hele pladres sammen 
og hældes i 2 smurte , 
30 cm lange , brødforme 
og bages i 5 kvarter v. 175°
Jeg fik opskriften af Linea 
Henriksen fra Gudum, som 
var en af Gåpigerne.

Den stærke sol og de skiftende vinde i haven ved museet var ikke de bedste betingelser 
for det lange spil  ‘The battle of Ramrajya’  som Smita udfordrede os med, men gennem-
ført blev det.
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Spillet fokuserer på især kasterelateret vold i hele Indien, og efterhånden som de af stearin lavede brikker slås af 
brættet tændes de som lys, og selve feltet hvorpå nu modstanderens brik står kan vendes. Her afsløres en del af 
Indiens-kortet samt et nummer, der refererer til en række kort, som ligger ved siden af. På disse kort beskrives en 
eller som regel flere hændelser med kasterelateret vold fra dette område. Her læser Karen en sag op . . .
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 - i vores have 

fra pressemeddelelsen   d. 7. 6. 2022

. . . Det tværkulturelle og mobile mødested 
TANKEN kommer nu til Odense for at mødes 
med havedyrkere og planteentusiaster i 
Fælleshaven Rubra, med en efterfølgende 
udstilling i udstillingsstedet M100. Fredag d. 5. 
august inviteres alle til et åbent møde mellem 
havefolk, kunstnere og andre interesserede i 
Fælleshaven Rubra. Her vil der være samtaler 
om kunst og havebrug, en fælles aktivitet for 
deltagerne, som resulterer i elementer, der 
senere bruges på udstillingen i M100, samt 
hygge med kaffe og ’den sunde’ kage. Dagen 
efter, lørdag d. 6. august, åbner udstillingen 
på M100. TANKEN har gennem de seneste 
12 måneder været afholdt forskellige steder 
og i forskellige sammenhænge i Vestjylland.
Medbring gerne en kop og en saks!
På udstillingen i M100 vises det transformerede 
resultat af mødet og det fælles arbejde i Fælle-
shaven Rubra. Et kunstværk der afspejler haven 
og planterne i den. Et udtryk for det kollektive 

arbejde iværksat gennem mødet og udvekslin-
gen af erfaringer mellem havedyrkere og kun-
stnere. Et fælles kunstværk, der er inspireret af 
de grænser der findes mellem de kulturer og 
sociale grupperinger som vi alle bevæger os 
rundt i, inklusive havedyrkere og kunstnere. 
Besøgende på åbningen inviteres med til at 
realisere værket i løbet af eftermiddagen.  
Derudover kan man se dokumentation fra 
de mange møder, som har været afholdt i 
TANKEN-regi i det forløbne år, og dermed få 
et unikt indblik i, hvordan TANKEN-konceptet 
på tværs af interesser og sociale grupperinger 
har været medvirkende til at skabe overraskel-
ser, sammenhold, forståelse og meningsfuldt 
indhold i samtalen. . . 
 
Kom og vær med – det er ganske gratis!

. . TANKEN - i vores have 
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fra pressemeddelelsen   d. 7. 6. 2022

- en forening og et økologisk dyrkningsfællesskab. 
Fælleshaven er dyrket efter økologiske og helhedsorienterede 
principper, og afgrøderne går til fælleshavens medlemmer. 
Der dyrkes grøntsager, urter, frugt, bær og blomster med 
plads til eksperimenter og fokus på diversitet. 
I Fælleshaven Rubra er der ikke separate jordlodder til hver 
enkelt, men i stedet fælles ledelse, delte opgaver og delte 
afgrøder. Fælleshaven blev startet i 2016 som et samarbejde 
mellem Odense Kommune og frivillige ildsjæle. Den var 
Odenses første økologiske frilandshave. Fælleshaven har 17 
langbede, 20m² drivhus og en spiselig skovhave på omkring 
1000 m². Skovhaven dyrkes som permakultur, dvs. som et 
selvbærende økosystem med flerårige planter i flere vækstlag. 
Haven ligger tæt på byen mellem høje træer og som en del 
af et grønt område på kanten mellem Odense C og Odense 
V, lige hvor Kløvermosevej og Elsemindevej møder hinanden.  
Se mere på https://www.facebook.com/faelleshavenrubra

 

Fælleshaven Rubra er M100 er

- et kunstnerdrevet udstil-
lingssted i Odense. Det viser nu 
på 5. år skiftende udstillinger af 
kunstnere fra ind- og udland. 
M100 blev i 2021 kåret som 
ét af Danmarks bedste kunst-
nerdrevne udstillingssteder.  
Se mere på http://m100.dk/

Karin introducerer os til haven, dens oprindelse, organisation, historie, og de principper den dyrkes efter, og giver 
os en herlig rundtur med en masse spændende information, godt suppleret af Mikkel og flere andre medlemmer 
af haven. Her ved et stop i den permakultiverede skov have . . 

. . TANKEN - i vores have 
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Der tages både løg 
op og luges i bedene 
da vi ankommer . . 
 
- og niks, selvom 
bedene i den grad 
mangler vand, er et 
af principperne, nul 
vanding! (på nær 
dog i drivhuset . . )

Vi tegner flittigt og 
mange konturer af 
planterne i haven, 
og klipper dem ud 
i karton - alt hvad 
vi fik klippet blev 
senere fragtet ned til 
M100, til brug for et 
fællesværk - ‘TANKEN 
i vores fælles have’  
som vi selv skulle 
være med til at ‘dyrke’ 
dagen efter til ferni-
seringen . . 

Der var kaffe på 
kanden og Mikkels 
sqashkage gjorde 
stor lykke! 

 

Alt i mens alt fra 
verdenssituationen - 
til principper, fiduser, 
for nyttehaver, urter, 
kompost, kunst, 
skadedyr og særlige 
frø, blev udvekslet og 
grundigt diskuteret . . 
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‘den sunde kage’
Rubra squashkage med glasur  v/ Mikkel 

4 æg
200 g sukker
100 g muscovado eller brun farin
300 g hvedemel
1 tsk bagepulver
1 tsk vanillesukker
1 tsk natron
1 tsk salt
1 tsk kanel
1 tsk allehånde
1 tsk kardemomme
3 dl rapsolie eller smeltet smør
400 g squash
100 g blandede nødder
50 g chokolade 
Smag på dejen for evt. justering af krydderi mængderne 
Citronsaft nok til en tyndtflydende glasur 

- pisk æg, sukker og farin luftigt
- pisk mel, bagepulver, natron, vanille, salt og krydderier i dejen
- riv squash på groft rivejern
- bland squash med olie/smør
- bland squash, grofthakkede nødder og chokolade i dejen  
- fyld dejen i en smurt bradepande ca. 22x33 cm
- bag ved 175 grader i 45 min.  
- tjek at den er bagt i midten med en strikkepind
- rør citron og flormelis til glasur 
- når kagen er kølet af pensles glasuren på
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TANKEN - i vores have, fortsat . . . 
+ dokumenterende udstilling -  
                                    udstillingsstedet M100 

fra pressemeddelelsen 

. . . . På udstillingen i M100 vises det transformerede 
resultat af mødet og det fælles arbejde i Fælles-
haven Rubra. Et kunstværk der afspejler haven og 
planterne i den. Et udtryk for det kollektive arbejde 
iværksat gennem mødet og udvekslingen af erfa-
ringer mellem havedyrkere og kunstnere. Et fælles 
kunstværk, der er inspireret af de grænser der findes 
mellem de kulturer og sociale grupperinger som 
vi alle bevæger os rundt i, inklusive havedyrkere 
og kunstnere. Besøgende på åbningen inviteres 
med til at realisere værket i løbet af eftermiddagen.  
Derudover kan man se dokumentation fra de mange 
møder, som har været afholdt i TANKEN-regi i det 
forløbne år, og dermed få et unikt indblik i, hvordan 
TANKEN-konceptet på tværs af interesser og sociale 
grupperinger har været medvirkende til at skabe over-
raskelser, sammenhold, forståelse og meningsfuldt 
indhold i samtalen. . . .

. . . fra åbningen af udstilingen, - i rummet ud mod gaden stod TANKEN-skiltet på gulvet, - et stort print med 
et foto fra TANKEN d. 4. 2. 2022, samt to monitorer hvorpå der vistes fotos fra de forrige TANKEN-events og 
fra MEETINGS-festivalerne 2017 og ‘19, -  desuden var der placeret 4 små taburetter og et lavt bord hvorpå 
man kunne finde et par eksemplarer af  herværende TANKEN-hæfte, til gennemsyn . . . 
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TANKEN - i vores have, fortsat . . . 
+ dokumenterende udstilling -  
                                    udstillingsstedet M100 

Efter en kort velkomst ved Mikkel beder vi gæsterne hjælpe hinanden med at ‘fremdyrke’ en fælleshave, hvor 
grundmaterialet er de klip vi lavede dagen forinden ude i Fælleshaven Rubra - herefter rubbes der flittigt en have 
frem på gulvet med grafitstifterne . . . 
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Der arbejdes, som i Fælleshaven Rubra, i fællesskab, medens verdenssituationen 
diskuteres, ferniseringschips og hvidvin drikkes, alt som haven opstår . . . 
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Vi lod grafitstifterne ligge, således at gæsterne hen over hele udstillingsperioden, havde mulighed for at op-
timere og passe ‘haven’ - for en have er jo altid i evig forandring . . . 
På væggen til højre, når man kom ind rummet med haven, hang tre små skærme - to af dem viste fotos fra 
TANKEN i Fælleshaven Rubra i loop, og på den tredie vistes efterfølgende fotos fra åbningen i M100.
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fra pressemeddelelsen  5. 11. 2022

Høstdag! Udstillingen ‘TANKEN i vores fælles have’ 
slutter med at bedet høstes. 

Alle er velkomne til at deltage og få en bid af bedet 
med hjem. 

‘TANKEN i vores fælles have’ startede med et besøg i 
Fælleshaven Rubra, hvor deltagerne var på havevandring 
og talte om det fælles arbejde i haven. Karen og Klavs 
fortalte om ET4Us arbejde med samtidskunsten i Vestjyl-
land. Og alle deltog i aktiviteten med at klippe silhouetter 
ud i karton inspiret af planterne i haven, - samt naturligvis 
spise kage og drikke kaffe. Dagen efter åbnede udstil-
lingen på M100. Her var silhouetterne arrangeret på 
gulvet under et langt ‘bed’  (stykke papir) som gæsterne 
nu hjalp med at ‘rive’ med grafikstifter. Et stort  ‘gnide-
billede’ en ‘frottage’ eller ‘rubbing’ . Og vupti havde vi i 
fællesskab skabt et bed fuld af frodige planter fra Rubra. 

Søndag d. 11. på udstillingens sidste dag,  
høstes bedet fra kl. 15 - 16

Det første felt høstes . . .
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Der dukkede en del folk op og der var god afsætning på afgrøderne . . . 
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Tre halve kartofler 
med snittede motiver 
tilfældigt udvalgt i 
skraldespanden d. 
27. 05.   
Indvalsede i farve 
og trykt på papir, og 
benævnt henholdsvis: 
A, B og C.   
 

de tre halve kartofler 
klar 
30. 05. 2022 

>

>

>

>

de tre halve kartofler  
sat 
30. 05. 2022

de tre halve kartofler  
dækket 
30. 05. 2022

Efterspil til ‘En heldig kartoffel’  d.  27. m
aj, H

olm
gårdvej 30, 7620 Lem

vig  - i køkkenhaven hos Karen og Klavs



Et lille eksperiment i forlængelse af  TANKEN d. 27. maj 2022, hvor vi bl.a. lavede kartoffeltryk med motiver inspireret 
af  ‘fællesskabet’. 
Med de bedste intentioner om at dyrke, formere, sprede og formidle disse tanker er dette lille forsøg sat i gang d. 30. 
maj. Klavs lavede de ekstra tryk på papir til denne dokumentation, benævnte de tre halve kartofler henholdsvis A, B 
og C for at kunne identificere dem i det (forventede) videre forløb. Dette estimeres at blive synligt og klar til videre 
dokumentering og fotografering inden for de næste par måneder.
Vi ser frem til resultatet med stor spænding, dels om grokraft og udbytte, samt ikke mindst om de motiviske tanker i 
det hele taget er frugtbare og på en eller anden måde vil have en positiv indvirkning på fællesskabernes fremtid. 
De anvendte kartofler er dyrket hos Søren og Gitte og er af sorten Alouette.    Fortsættelse følger . . . 

Dyrkning af de gode fællesskaber

02. 07. 2022

21. 07. 2022

de tre halve kartofler  
sat 
30. 05. 2022

de tre halve kartofler  
dækket 
30. 05. 2022

Efterspil til ‘En heldig kartoffel’  d.  27. m
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vig  - i køkkenhaven hos Karen og Klavs



13. 09. 2022  -   A er tydeligvis angrebet af skimmel

2. 10. 2022    kartoflerne er taget op .......

16. 10. 2022  - Johanne, Ivan, Karen og Klavs finder efter aftensmaden knivene frem og lader dem skære så vidt 
de selv finder vej gennem de nu halverede kartofler (A, B og Cs ‘børn’) kun med tankerne på  ‘mødrene’, og 
selvfølgelig de hyggelige samtaler der fandt sted undervejs . . . 

Vi sluttede af i Klavs’  værksted hvor vi sammen på bedste samlebåndsmaner trykte hver og en af de halve kar-
tofler, de blev betegnet A, B, C efter ‘mødrene’  og nummereret.  

At Cs afkom ikke blev større i forhold til As skyldes formentlig at dens placering under væksten var tættere på en 
ligusterhæk, der har snuppet dens næring, samt givet den dårligere lysforhold.

As 13 ‘børn’ blev således til 26 kartoffeltryk, Bs 9 ‘børn’ blev til 18 og Cs 5 blev til 10 . . .                                                   >
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A 1 A 5A 4A 3A 2

A 6 A 10A 9A 8A 7

A 11 A 15A 14A 13A 12

A 16 A 20A 19A 18A 17

A 21 A 25A 24A 23A 22

A 26 B 4B 3B 2B 1

B 5 B 9B 8B 7B 6

B 10 B 14B 13B 12B 11

B 15 C 1B 18B 17B 16

C 2 C 6C 5C 4C 3

C 7 C 10C 9C 8
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fra invitationen

TANKEN er i Damhus Å Havn søndag den 25. september kl. 14.30, hvor vi får besøg af to amerikanske 
kunstnere, Will Owen og Heather Kapplow, der allerede vil være det lokale MEETINGS- og TANKEN-
publikum bekendt. De er begge tilknyttet det mangefacetterede kunststed Flux Factory i New York, 
der for femte år i træk har sendt en stor gruppe kunstnere på et længere ophold på ARoS i august 
og september.
Will og Heather deltog i åbningen af MEETINGS-festivalen 2019; Will var én af kunstnerne bag ’Thy-
borøn Trawl Dans’ under MEETINGS-festivalen 2017; og Heather besøgte TANKEN i Ramme for knap 
et år siden under titlen ’Forgetting the year’. 
Will og Heather har taget en dag ud af deres program på ARoS for at komme til Nissum Fjord og 
servere orakel-dumplings for os, en slags lykkekager med indbagte orakelsvar på vores spørgsmål. 
Følg nedenstående instruktion fra Will og Heather og mød op i Damhus Å Havn på søndag og få 
svaret på dit mest brændende spørgsmål!
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag i Damhus Å Havn – klæd dig på efter vejret og tag en 
kande kaffe med – vi har kopper! :)

‘TANKEN - EXTRA’ 
Heather Kapplow og Will Owen serverer Orakel-dumplings v. Damhus Å Havn

Orakel-dumplings

Hver dumpling rummer et svar. Men du skal stille spørgsmålet. Vandet koger. Olien bobler. Ovnen 
bager. Svaret modnes i dumplingen. Det gror der, mens du formulerer dit spørgsmål.
Heather og Will forbereder denne orakel-dumpling-session om lørdagen, så det eneste du skal gøre er 
på lørdag kl. 10:30, at lukke øjnene. Nej, åben dine øjne og se op på himlen eller loftet. Se dit spørgsmål 
forme sig der som skyer, der samler sig.
Nej, luk øjnene. Se dit spørgsmål blive til ord. Hvad er det du har brug for at forstå, for at træffe det 
næste valg i dit liv?
Hvad er det du skal forstå for at den verden, du ønsker dig, bliver til virkelighed?
Åben dine øjne. Gnid dine hænder varme, læg dem trygt på maven og vid, at svaret på dit spørgsmål er 
på vej…
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Velkommen på ET4Us vegne ved Karen, og indledende opvarmning ved Will

Ifølge Rune Refsgaard, træner og underviser hos  ‘Bevæg dig for livet’  er der (lettere omskrevet) især tre gode 
grunde til at varme op:
 

1. At forbedre præstationen
2. At mindske risikoen for skader
3. At forberede sig mentalt på den forestående opgave eller begivenhed
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Så der er jo rigtig god mening med det, da vi alle nok var lidt smånervøse, idet vi jo ventede på svar på livets store 
personlige spørgsmål . . 



Heather og Will kokkererer, koger og steger, over et evigt rygende bål, Dumplingerne som er forberedt dagen 
forinden, hvor vi andre samtidig eller synkront, er bedt om at forberede os ved at lukke øjnene og ‘se’ vores 
spørgsmål forme sig på  himlen. Opskrifterne er forholdsvis enkle, medens fyldet i dumplingerne er ovenud 
velovervejet og varieret, med overraskelser . . .  og i første omgang omgås med stor hemmelighed  . . .

Den Danske Ordbog / Moderne Sprog. Dumpling. Bøjning: -en, -s eller -er, -erne. Kendt fra 1904 fra engelsk 
dumpling ‘melbolle, klump’ lille pude eller pakke af nudeldej fyldt med en blanding af fx kød, skaldyr og eller 
grøntsager der serveres dampet eller dybstegt som en del af et østasiatisk måltid
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Heather og Will har på baggrund af vores fortælling om, hvordan vi oplever og hvordan vi synes, at vores dumpling 
smager, overraskende gode og sjove input og svar på vores spørgsmål . . .  Det har krævet sine forberedelser og de 
gør da (som det fremgår af billedet ovenfor) også flittigt brug af en større medbragt notesbog.
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Tak til alle jer 
der legede 
med 
i TANKEN, 
til de 
institutioner, 
foreninger 
og privatpersoner 
der har været værter, 
til alle jer 
der har hjulpet 
med praktiske ting 
og kager, 
kontaktarbejde, 
samt udvidet vort 
kendskab 
til lokalområdet, 
upåagtet viden, 
og derved 
gjort det muligt 
at realisere 
flere events 
på helt særegne, 
unikke 
og utraditionelle 
steder, 
samt møde folk 
og åbne nye verdener
og selvfølgelig
til kunstnerne 
og andre 
oplægsholdere 
der på inspirerende vis 
har delt jeres fascination 
og glæde ved fag 
og interesser,
og til jer 
der har støttet TANKEN 
rent økonomisk. 
Uden alle jer - 
ingen TANKEN. 
Vi er superglade 
for den opbakning 
I alle har givet 
dette projekt, 
at I lod os blive 
en lang række 
oplevelser 
og erfaringer rigere, 
hvilke helt sikkert 
vil præge ET4Us 
aktiviteter ud i fremtiden.



Johannes tanker om TANKEN  - collage - 26. 08. 2021



Tanken
contemporary visual art projects  -  western jutland -  https://et4u.dk

ET4U


