
JORD festival løb af stablen for første gang en smuk 
uge i maj 2019. 
Vi lægger nu an til en ny runde JORD, 29/4 – 3/5 2020. 
 
JORD- en kunst og natur-festival -skabes først og fremmest for 
Faxe kommunes borgere, med særligt fokus på formidling til 
børn og unge. Men på sigt er håbet at programmets høje kvalitet 
kan tiltrække folk fra et stort opland.  
 
Vores program udfoldes i et kulturelt felt, hvor kunsten og 
naturen sættes i dialog. 
 
NATUR; forstået både som den konkrete natur, vores landskab 
her i Faxe kommune, men også Natur med stort N, som den vi 
alle ved vi skal passe bedre på, hvis vi vil leve fredelig videre på denne smukke jord. 
 
KUNST ; forstået både som det proffessionelle udtryk, og som det vi alle, også børn, kan skabe 
med den rette vejledning. Kunst som menneskelig fortolkning af den natur der både er indeni og 
udenfor os. 
 
Vi høstede en række erfaringer i 2019, som vi vil bruge. I  2020 vil vi; 
 

• Samle programmet for hver dag omkring en lokalitet , - Faxe L., Faxe, Haslev, Karise… 
• Samle aktiviteterne mere, primært i den ”gamle” Faxe kommune 
• Pririotere markedsføring i lokale aviser højere, men også forsøge at få omtale i de 

landsdækkende medier. 
• Gentage successer fra 2019 – bl .a forestillinger, workshops, udendørs koncerter 
• Genoptage de positive samarbejder med bl .a. skolerne, bibliotekerne, kulturhus og 

biograf. Og udvide med nye samarbejder (museet i Faxe, Ældrecentret Æblehaven?,  
Musikskolen?) 

• Nedskalere budgettet til ca 250.000, - Faxe søges her om de 80.000 
 
 
Vi ønsker at festivallen hvert år skal ha et tema, - en undertitel.  
Første år var det KLIMA der gik som en rød tråd igennem programmet.  
 
I 2020 bliver det OmSORG.   
 
Vi vil dykke vi ned i både Sorg og Omsorg, - OmSorg. 
Der er et enormt fokus på begge dele i vores tid;  
Børn og unges sorg, - og den omsorg de har brug for, når de sørger. 
Men også Omsorg, som det flere og flere ensomme mennesker i vores samfund savner, - og den 
langt større omsorg, som vi skal gi vores natur, hvis den skal give os det tilbage vi behøver. 



Hjerneforskere har påvist, at vores evne til omsorg og empati har været faldende de sidste 100 år. 
At den type samfund, med individet i centrum og effektivitet og profit som overordnede mål - helt 
fysiologisk  undergraver vores evne til at tage os af hinanden og vores naturgrundlag. Og os selv! 
Den kamp vi fører disse år, med klimaforandringer og de uhyggelige konsekvenser vi ser truer, den 
handler altså også om at udvikle/ genetablere vores evne til OMSORG.  
Et yderst spændende tema som vi vil belyse under festivallen. 
 
Vi vil også ha et særligt fokus på de unge i kommunen, og ønsker efter inspiration fra andre 
kommuner at oprette et grønt unge-råd. Vi vil ligeledes skele til og italesætte FNs verdensmål , og 
bidrage i den debat, Faxe kommune allerede forsøger at starte, om verdensmålene i en kommunal 
kontekst. 
 
PROGRAMMET per nov 2019: 
 

• Teaterforestillinger for børn og familier – ”Historien om V” og Til Glæden 
• Huskunstnerprojekter for 2 fsk grupper skolebørn m tema Sorg/ afsked/ omsorg 

- Tre 0. klasser ;  FARVEL ( V performer Helga Rosenfeldt) 
- Tre  5 klasser : ”En sten fra mit hjerte” (v forfatter Cecilie Eken og komponist P. Bruun) 

• Foredrag med forfatter Cecilie Eken og Jes Dige (har arbejdet med børn og sorg i 30 år) 
 
 

• Film med tema OmSorg; Dokumentar: ”Kan man dø i 
himmelen”, ”Genopdagelsen” m fl 

 
• Debat arrangementer med unge og lokale politikere –           

              FNs verdensmål og ungt engagement? 
 

• Workshops for børn med genbrug i fokus 
 

• HAVER TIL MAVER – startskud til skolehaver - besøg på Permatopia for 2., 3. og 4. klasser. 
 

• Udstillinger på bibliotekerne ( bl .a. tekster fra huskunstnerprojekerne) 
 

• Udstilling på museet i Faxe; Af jord er du kommet 
 

• Skov-vandring med DN 
 

• Sorg-vandring og koncert v 
kunstnergruppen Myrkr 

 
• Ude-koncert v vandet, v Myrkr og SAUM 

 
 

• Åbent hus på Permatopia med markeds-plads med bæredygtige produkter og madsalg 



ARBEJDSGRUPPEN består i år af: 
   
 
Sanne Mejse, Scenograf og pædagog 
 
Mette Algren Mikkelsen, Konsulent, ansat i KBHs kommune/ B&U og grøn omstilling 
   
Helene Alsbjerg, Antropolog og mad-entreprenør 
   
Ditlev Nissen, Underviser og facilitator   
   
Alaya Riefensthal, Performer og billedkunstner 
  
 
Leder og udvikler Ingeborg Fangel Mo / SAUM 
 
 
 
Økonomi/ Fonding: 
Se budget; vi søger tilskud hos en række private fonde, men håber at kommunen vi 
bidrage lige så generøst som sidste år. Det er en forudsætning for festivallens 
eksistens og lokale forankring. 
 
 
 
 
Karise, d 7/11 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


