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Kirken 
med de 

hvide 
striber

foto: ricardo ramirez

Ellen Margrethe Gylling bor på 
Bryggen, hun er sogne- og ind-
vandrerpræst på Amager. Men før 
det kom så vidt, var hun Danmarks 
første gadepræst. I 12 år var hendes 
kirke Københavns bagside, hendes 
menighed ludere, narkomaner, hjem-
løse, de tabte og de fortabte sjæle i 
et samfund, der ikke er for alle.
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Bryggekor med 
totaloplevelser, 
mandagskage og 
international hæder
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Tekst: Aleksander Thastum 
Foto: Ricardo Ramirez & PR
redaktion@bryggebladet.dk

Islands brygge er øde og 
føles knugende en råkold 
januarmandag aften. bryg-
gebladet har aftale med 
formanden for kammerkoret 
Musica, Jacob Deichmann, 
om at overvære årets første 
øver. Kontrasten er slående, 
da vi med lidt besvær finder 
den rigtige dør i Hans Tau-
sens Kirke. Inden døre er der 
masser af varme at hente i 
både stengulv, stemning og 
de velklingende struber.

en MørK afTen 
I KoreTs varMe 
sKær

vi buzzes ind af en tenor i 
højt humør, der slår fast, at 
han ”besTeMT ikke er Ja-
cob”, og peger inviterende 
hen mod de tomme kirke-
bænke. Koret står opstillet 
ved alteret.

”Ikke, at der er noget galt 
med at hedde Jacob!” får 
tenoren understreget, inden 
han finder sin plads i koret 
bag pigerne. selv om det er 
voksne mennesker, så as-
socierer bryggebladet til en 
(ekstremt godt fungerende) 
lejrskole.

En flamboyant udseende 
og gestikulerende rødhåret 

dame i sin bedste alder løber 
op og ned ad kirkens midter-
gang, mens koret lyder som 
et oprørt hav. Hun råber ad 
et usynligt skibsmandskab 
og forsøger at hyle koret ud 
af det ved at dirigere forkert. 
Hun fortæller i et lille break, 
at de er i gang med shake-
speares ”stormen”.

”Det er sÅ dårligt skre-
vet!”, udbryder en af de an-
dre ’drenge’, da han kikser 
en tone. Muligvis er det ’ko-
rets klovn’, men måske alli-
gevel ikke. Ingen er tilsyne-
ladende bange for at komme 
med meninger eller andre 
input, og alle ser ud til at bli-
ve hørt og taget alvorligt af 
både de andre og dirigenten, 
der trods sit blide væsen ud-
stråler ubestridelig autoritet. 
Der smiles ad det sjove, og 
så er man videre igen med 
fuld fokus på tekst og toner. 

InTernaTIonal 
HæDer I 
barcelona

Musica deltager ofte i kon-
kurrencer i udlandet og gør 
det godt. Mest aktuelt vandt 
de i seneste efterår hele tre 
priser ved canta al Mar i 
barcelona: bedste dirigent, 
bedste kammerkor og bed-
ste program. Dirigenten blev 
fremhævet i særlig høj grad.

skal Jacob sammenligne 
med sportens verden, så 

er sådanne konkurrencer 
som tennisverdenens tours 
– uden pengene. Der afhol-
des 35-40 af slagsen årligt i 
europa, og selv om canta er 
en af de vigtigste, er Musica 
ikke hermed europas bedste 
kammerkor. Professionelle 
kor må ikke deltage i konkur-
rencerne, skal vi huske på. 

Ja. sandt nok. Musica er 
amatører, men det glemmer 
man. Det er ikke til at mærke 
eller høre. Ikke for brygge-
bladet, der hjertens gerne 
ville betale penge for at høre 
en færdig forestilling.

Mere end et kor
Det sociale er en lige så 

stor del af ’hemmeligheden 
bag medaljerne’ som det 
musikalske. Den afsluttende 
øver er fransk (Debussy) og 
rykket ind i ’klasseværelset’, 
efter stormen lagde sig i kir-
kerummet. Mens folk pak-
ker sammen, videregiver 
bryggebladet sit indtryk af 
koret som en harmonisk og 
effektiv blanding af sjov og 
alvor. Jacob og andre sam-
menstimlede medlemmer 
griner indforstået, glade for 
min observation. 

 – sammenholdet er eks-
tremt vigtigt for at kunne 
præstere og fungere – og 
grunden til man gider blive 
ved med at komme, fortæl-
ler Jacob.

og det er vigtigt. Man 
bliver ikke væk fra en man-
dagstræning uden meget 
god grund. så falder det 
sammen. På korets hjemme-
side står det endda sort på 
hvidt, at koret prioriterer det 
sociale højt og både fester, 
rejser og tager på udflugter 
sammen.  

”Ja – for sÅ god er man-
dagskagen heller ikke”, lyder 
det et sted fra udgangen i 
lokalets opbrudsstemning af 
flyvske vanter og godmodig 
panik.

sange fra 5-Me-
Ter vIPPen 
Musica har ambitioner om at 
levere anderledes og totale 
oplevelser til deres publi-
kum. flere sanser end ørets 
skal involveres. Denne ambi-
tion fandt for alvor fast form 
med forestillingen ”vandet”, 
et samarbejde med sta-
tens Teaterskoles lyslinje. 

Her sang koret blandt andet 
fra 5-meter vippen i øbro 
svømmehal.

De første alternative tan-
ker begyndte i 2009. Det var 
også året, hvor formanden 
blev medlem, og hvor den 
portugisiske, professio-
nelle dirigent indvandrede 
og overtog taktstokken på 
bryggen. felipe carvalheiro 
tilskrives en stor del af æren 
for korets gode udvikling de 
seneste år. 

Jacob vil ikke selv tage 
ære for ideer om at tænke 
konsekvent større og an-
derledes. Det kom fra det 
udvalg, der ”nu lige var”, det 
år. Ingen husker, hvordan 
det præcis gik for sig. Dette 
virker symptomatisk for den 
måde, Musica fungerer og 
præsterer på. Koret fandt på 
det. Helheden før delene. 

løfter om fremtiden
Jacob Deichmann udnæv-

ner shakespeare-projektet 
som det vigtigste i korka-
lenderen 2016. Til sommer 
opføres en række ’fortæl-
lekoncerter’ i anledning af 
400-året for shakespeares 
død. Her vil udsnit fra alle 
hans stykker finde sammen 
i en stor og samlet hyldest. 
Total shakespeare.

Den flagrende og forpu-
stede kvinde fra aftenens 
storm er Pernille Stockfleth, 
en professionel skuespil-
ler og storyteller, hyret til at 
binde de mange elementer 

sammen. Hun får med andre 
ord penge for det – som den 
eneste i lokalet ud over fe-
lipe. 

bryggebladet slutter med 
en beklagelse for fortidens 
synder og med et løfte for 
fremtiden. Musicas presse-
meddelelse om den spanske 
hæder sidste år forputtede 
sig i redaktionens radiator. 
De fik derfor sat sig selv på 
landkortet, (alt for) lang tid 
før vi gjorde det. vi beklager, 
lover bod og bedring og at 
holde godt øje og øre med 
koret fremover.

bryggen har et kammerkor 
i international topklasse og 
pokalerne til at bevise det. 
Det er altså noget at prale 
med, amatørstatus eller ej.

Kammerkoret Musica fra 
Bryggen fylder 25 i år og 
fungerer fremragende ved 
hjælp af lige dele hygge og 
professionel indstilling – men 
de ER ”glade amatører”. 
Der arbejdes hyggeligt, 
men effektivt og på højt 
niveau. Bryggebladet var til 
mandagsøver i Hans Tausens 
Kirke en kold aften, der blev 
varmere.

Musicas formand 
Jacob Deichman 

hold styr på 
tropperne til årets 

første øver.
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Til gården 
og til gaden

Heste, grise, køer og får er der på den bondegård, hvor Ellen Margrethe Gylling er 
barn. Senere pløjer hun sig gennem Bibelen og bliver gadepræst – Danmarks før-
ste – på stenbroen. Nu bor den 55-årige jyde på Bryggen og er sogne- og indvan-
drerpræst på Amager
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Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez

redaktion@bryggebladet.dk

V i skal på staden, 
på stenbroen, på 
knæ med en auto-
nom. Men først 

skal vi baglæns.
Den 8. august 1960 vågner 

blidt, solen er perler af dug, 
vinden er et kindkys, man 
kan høre en jomfru falde til 
jorden. stille. Men så er der 
”It’s now or never” i transi-
storen, elvis Presley topper 
hitlisten i usa lige med den i 
dag. og i en bondegård, der 
rider på den jyske højderyg, 
indtager et lille blåslimet mi-
rakel verden med et nyfødt 
skrig. Det er en pige, og hun 
skal hedde ellen Margrethe.

vi deler en plade ritter 
sport – ny slags, blåbær-
crunch eller noget. Drikker 
vand og taler om dengang. 
Dengang ellen Margrethes 
verden var ny. om mor og 
far og syv søskende, livet på 
landet, naturen og dyrene:

– Da jeg var lille, drømte 
jeg om at blive missionær i 
afrika. nok mest fordi jeg 
tænkte, der måtte være en 
masse spændende dyr, hu-
sker ellen – og har også et 
bud på, hvorfor missionæ-
ren var med i drømmen.

– Jeg kommer fra et kri-
stent hjem, men ikke kristent 
på sådan en omklamrende 
måde. Det var et åbent hjem, 
hvor der blev diskuteret alt, 
også politik.

PeTer KoMfur
Kristendommen beder bord-
bøn på højderyggen. Men 
er aldrig et åg på skuldrene. 
snarere en tone, en stem-
ning, en måde at være i ver-
den på. at lade andre være i 
verden på.

– Der boede nogle, der var 
anderledes, lige i nærheden 
af mit barndomshjem. Peter 
Komfur og Tandløs hed de, 
dem kom jeg meget hos. 
Der blev da snakket om 
dem, men der var plads og 
accept, der var plads til alle. 
Måske en helt praktisk er-
kendelse af, at vi alle havde 
brug for hinanden, at vi var 
afhængige af hinanden.

en erkendelse i tid og sted 
– på landet for 50 år siden. I 
hvert fald er den jyske højde-
ryg dengang hverken narcis-
sistisk eller kapitalistisk, to 
ord der falder ellen gylling i 
munden, når hun skal tegne 
et bogstaveligt portræt af 
Danmark år 2016.

Det kan vi vende tilbage 
til. ellen skal først lige være 
rigtig ung, have huen, gøre 
london og sidde i recep-
tionen på Hotel Dania i sil-
keborg. siden beslutte sig 
for at flytte til København og 
læse teologi. og blive præst.

Det sker, æblet ikke falder 
langt fra bordbønnen.

– Det var ikke fremmed på 
den måde. Jeg var vant til at 
komme i et præstehjem, da 
jeg boede hjemme. oven i 
købet et hvor præsten, en 
mand, sad og strikkede høn-
sestriksokker med tæer i, 
når man var på besøg.

reT og vrang
bordbøn, hippiehøns, Pe-
ter Komfur, Tandløs og et 
godt hjerte. Året er 1982. 
ellen gylling læser teologi 
og strikker pind for pind sit 
livs opgave sammen. Tilvæ-
relsens ret og vrang fylder 
og gør flere knuder efter 
studieophold i Tanzania og 
Pakistan. og hvor skal gud 
tage fat? Hvor skal menne-
sket som guds redskab – og 
sådan føler ellen sig – tage 
fat? Hvor skal Peter Komfur 
møde kirken?

Det tænker en ung jyde vi-
dere over i sit første præste-
job, et vikariat i Islev sogn. 
Den lune præstegård, den 
kolde flise? Der er både til 
gården og til gaden. Men 
den kirke skal da vist ud til 
folket.

– Det er så vigtigt, at vi 
også kan være kirke på en 
anden måde end den tra-
ditionelle. De svage, de ud-
satte, vi skal se dem, vi skal 
gå ud og møde mennesker i 
øjenhøjde. 

KærlIg MIssIon
De næste 12 år er ellen i 
øjenhøjde med natten og 
guds kæreste børn i Kø-
benhavn. Hun er Danmarks 
første gadepræst. På kærlig 
mission blandt luderne, nar-
komanerne, de unge rod- og 
hjemløse, de tabte og de 
fortabte. et skriftemål i Tor-
vegade, en bøn om bordet 
på nemo, et knus og et øre 
i brokvartererne, én nat en 
kronraget læderknægt på 
knæ og nitter til velsignelsen 
på nørrebrogade.

– Man kan godt kalde det 
at missionere. Da Pusher 
street blev ryddet, tænkte 
jeg selv, at min missionssta-
tion var væk. at missionere 
betyder at være sendt, så 
jeg er et redskab. og vi har 

alle et ansvar, for vi er alle 
guds skabninger.

både til gaden og til går-
den.

Til bryggen og nathana-
elskirken. Det er en halv 
snes år siden, gadepræsten 
bliver sogne- og indvandrer-
præst på Amager og finder 
sin gade på bryggen.

saMMe MIssIon
Indvandrerpræst, det er kir-
kelige handlinger for flygt-
ninge og indvandrere, det 
er arbejdet med konver-
titter, det er timerne i det 
multikulturelle og -religiøse 
Mødested amager, det er 
opsøgende arbejde – også 
blandt syriske flygtninge på 
asylcentret Kongelunden.

gaderne og menneskene 
har andre navne, missionen 
er den samme. Problemet – 
for nu at samle op på et tid-
ligere udsagn – ikke mindst 
narcissisme og kapitalisme. 
vi har udliciteret næstekær-
ligheden til nogle andre end 
os selv, og vi er ramt af grå-
dighed.

– vi skal bygge bro, vi 
skal respektere hinanden og 
blive bedre til at forstå hin-
anden.

og med respekt skal vi 
også have lov at tænke, 
mene, tro og sige, hvad vi vil. 
så ellen siger:

– Jeg håber, muslimerne 
bliver kristne.

Det er ikke for at være 
fræk, det er ikke for at blande 
sig, agitere eller spille smart. 
ellen synes bare bedst om 
sin egen religion. Jeg synes 
godt om hendes udgangs-
bøn, da vi bryder op:

– gud siger: Tag jer af de 
nødstedte.

Ellen Margrethe Gylling er ikke 
blot sogne- og indvandrerpræst på 
Amager, hun er også ambassadør 
for værestedet DRYS IND på 
Englandsvej. Ambassadør i den 
forstand, at hun kender og holder 
af værestedet – og gerne giver det 
en anbefaling med på vejen. 

✚ DrYs InD er et sted at 
mødes, et sted man bliver 
genkendt, et sted hvor der 
er tid til en snak, og hvor 
der oven i købet også bliver 
holdt øje med en på den 
gode måde. Det er ikke 
ligegyldigt, om man kommer 
eller ej. alle kan altid drysse 
ind til en kop kaffe i åb-
ningstiden, men værestedet 
arrangerer også udflugter, 
sangeftermiddage, rejser, 
foredrag, kortspil og mid-
dage på årets højtider. 
DRYS IND ligger på Eng-
landsvej 2. Info om åbnings-
tider med mere på 
www.drysind.dk.
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Tekst: Birgitte Reindel
Foto: PR

redaktion@bryggebladet.dk

V i mærker straks, at 
noget anderledes 
er på færde, da 
vi træder ind i en 

rum med halmballer som 
siddepladser. Det er ingen 
almindelig kunstudstilling, 
som camélia på syv år har 
indvilget i at tage den lange 
vej til asnæs for at besøge. 
sanseudstillingen ’landet 
og byen’ er blevet til i sam-
arbejde mellem det bryg-
geboende arkitekturværk-
sted arK 31 og ’Huset i 
asnæs’. Det er åbningsdag, 
borgmesteren er kort forin-
den trådt ned fra talersto-
len. Hele huset summer af 
liv, lyde og lugte.

HveM bor Her?
vi hænger overtøjet og bliver 
via venlige skilte bedt om at 
tage fodtøjet af. vi adlyder 
og prøver på strømpefødder 
at finde indgangen til selve 
udstillingen. Der er flere døre 
at vælge imellem, og ingen 
hjælp at hente til, hvilken dør 
der er den rigtige. vi beslut-
ter os for en af dørene og 
træder ind i noget, der min-
der om en opgang, hvor små 
ting fortæller os noget om 
de mennesker, som bebor 
lejlighederne. Det kan være 
de blomstrede gummistøv-
ler i barnestørrelse, navne-
skiltene lavet af perleplader 
eller de brune, nypudsede 
herresko. Hver dør har sit 
særpræg. Åbner man brev-
sprækken, kan man se bil-
leder eller film om beboerne. 
camélia opdager hurtigt, at 
de fleste af dørene er lukke-
de og låste, så vi begiver os 
videre ind i det næste udstil-
lingsrum.

Trappeopgangen er lidt 
klaustrofobisk, og det er dej-
ligt at komme videre ud i et 
lyst og åbent rum. På gulvet 
ligger små runde tæpper 
syet sammen med pompo-
ner og garn- og stofblom-
ster. uden om tæpperne 
ligger sekskantede spejle på 
gulvet, som samlet ligner en 
sø med åkander og siv – de 

sidste lavet af træstykker 
med metalstrå og metal- og 
gummiblomster.

Der er stadig mange besø-
gende, så vi bliver ført videre 
til et hvidt hjørne med tre-
kanter sat fast på gulvet, så 
vi nærmest er i en lille laby-
rint. bag de sidste trekanter 
finder vi nogle sten med for-
skellig struktur, der er spæn-
dende at røre ved.

brYggen-asnæs 
Tur/reTur
stine Kollerup fra arK 31 er 
en af idémagerne bag udstil-
lingen. Hun fortæller, at det 
har taget to år at forberede 
udstillingen, der er inspireret 
af den årlige sanseudstilling 
på brandts i odense. først 
skulle økonomien på plads, 
og det sidste år har arkitek-
ter og kunstnere så samar-
bejdet om indholdet. 

I alt har seks arkitekter fra 
arK 31 og fem kunstnere fra 
Huset i asnæs arbejdet sig 
frem til den endelige udstil-
ling gennem workshops og 
modeller. Ideen med udstil-
lingen er at give børn mod 
på kunsten. De besøgende 
børn skal gerne få en god 
oplevelse, som de kan dele 
med nogen. undervejs i ud-
stillingen kan de digte deres 
egne historier ind i udstillin-
gen.

for arK 31, der jævnligt 
deltager i forskellige arki-
tektkonkurrencer, har det 
været en dejlig afveksling at 
arbejde på et projekt, som 
stensikkert blev til noget i 
den sidste ende. Her er der 
blevet produceret noget, 
som bliver brugt af nogle. 
og forhåbentlig lykkes det 
også at få udstillingen til ho-
vedstaden på et senere tids-
punkt.

stine Kollerup er vokset 
op i asnæs og har en stærk 
tilknytning til Huset i asnæs, 
hvor hendes far er med i 
kunstnergruppen. så ideen 
om et samarbejde lå lige for. 

Det er sjovt, men rummer 
også mange udfordringer, 
når kunstnere og arkitekter 
arbejder sammen. Kunstne-
re er vant til at være meget 
selvkørende, mens arkitek-

ter er meget strukturerede. 
Det har været en spændende 
proces at få disse forskellige 
kulturer til at mødes, og alle 
bag projektet er nu meget 
spændte på modtagelsen 
hos publikum, for børn er en 
krævende målgruppe, da de 
tør være kritiske.

gÅ I sorT
I Huset i asnæs er camélia 
nået til et fuldkommen mørk-
lagt rum. gulvet er spejle, 
men alt er sort – lige bortset 
fra de nylonsnore, der hæn-
ger ned fra loftet med dioder 
i enderne. De hænger ned 
over det hele, så man ikke 
kan undgå at gå ind i dem. 
Camélia lægger sig fladt ned 
på gulvet, så kan hun lige 
akkurat undgå at røre dem, 
men det er sjovt at gå i dette 
sorte rum. et stykke inde i 
rummet møder vi en skulp-
tur, selv om det er svært at 
afgøre, hvad den forestiller 
her i mørket.

efter det hyggelige mørke 
tager vi trappen op til 1. sal. 
Her er loftet lavet af tusinder 
af mælkekartoner i forskel-
lig højde og malet hvide. På 
enderne ned mod os er sat 
brudstykker af kunstværker, 
som vi selv må sammen-
holde til billeder. Det ligner 
vel nærmest en tætbygget 
storby på hovedet, men ca-
mélia er blevet fanget af det 
tilstødende rum, som er en 
form for spejlkabinet. gulvet 
er et stort spejl, og sekskan-
tede spejle er sat sammen 
til store figurer, der fylder 
rummet. camélia forsøger at 
finde et hjørne, hvor hun kan 
gemme sig, men der er ikke 
helt plads mellem spejlfigu-
rerne. enkelte sekskanter 
er bemalede med motiver 
fra land eller by, og man in-
viteres til selv at sætte dem 
sammen.

sTrøMPesoKKer I 
sKovbunDen
Det næste rum er halvmørkt, 
kun oplyst af vinduerne i de 
to meter høje modeller af 
højhuse. går man tæt på, 
kan man i nogle af vinduer-
ne kigge ind og se, hvordan 

beboerne har indrettet sig 
i miniformat. for at nå der-
hen må man træde ned fra 
forgængerfeltet til en skov-
bund med masser af visne 
blade. camélia synes, det 
er mærkeligt at gå på strøm-
pesokker i bladene, for man 
plejer jo at have sko på, når 
man går i en skov, men man 
vænner sig til det, når nys-
gerrigheden vinder, og det 
gør den. Der hænger nemlig 
også nogle fuglekasser på 
væggen, som vi må studere 
nærmere. Der kommer spæd 
fuglekvidren fra den ene fug-
lekasse, selv om det i dag 
er svært at høre, så længe 
udstillingen er så godt be-
søgt. fra nogle af de andre 
fuglekasser kan man dufte 
vanilje eller duftlys. Da vi er 
nået forbi højhusene med lys 
i vinduerne og vender os om, 
er husene pludselig væk, for 
fra denne side forestiller de 
høje hvide træer, hvilket pas-
ser bedre til alle de visne 
blade.

PosTKorT fra 
asnæs
vi er nu nået til det sidste 
rum. Her er gulvet bygget 
op af skråtstillede spånpla-
der, som for de fleste børn i 
lokalet virker fint som rutsje-
baner. På alle ledder er gul-
vet skråt, så man kan ikke 
bevæge sig, som man plejer. 
for enden af lokalet vises en 
film på væggen med klip fra 
strand, land og by. Da vi har 
set filmen fra ende til anden, 
kravler vi ud igen, men med 
os har vi en nipnap’er, som 
vi prøver mange gange. Her 
kan vi nemlig se, om vi har 
lagt mærke til særlige detal-
jer på vores tur rundt i ud-
stillingen. Derfor må vi også 
lige finde den røde søane-
mone igen, så vi kan få snu-
set til den. Den dufter dejligt 
af lavendel. Da vi når ud af 
udstillingen igen, bliver vi 
opfordret til at skrive et post-
kort om vores oplevelse og 
lægge i den store røde post-
kasse, så camélia dikterer:

’Det var sjovt, fordi der var 
så mange rum, man kunne 
komme ind i. Det rum med 
sten og åkander og vand 
var dejligt, fordi det var lige-
som udenfor. Det hvide rum 
med trekanter var sjovt med 
de forskellige sten. Men jeg 
kunne lide det hele!’

✚ udstillingen er gratis og 
har åbent daglig fra kl. 13 
– 17 indtil den 20. februar 
2016. 
Huset i asnæs ligger i sto-
regade 31, 4550 asnæs.

Ud  
med 
antennerne

Inspireret af former, farver, lyde og dufte digter børn historier om 
forskellen på land og by. En ny sanseudstilling, udviklet af Brygge-
arkitekerne fra ARK 31, inviterer til en trippet tur gennem lys, vink-
ler, spejlinger og dimensioner.

Sanseudtillingen inviterer 
børn til at udforske og 
ref lektere over kontrasterne 
mellem landet og byen.
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✚ arkitekturværkstedet arK 31 holder til på Islands brygge 
og består af ni arkitekter, to landskabsarkitekter og én desig-
ner. De har alle fast arbejde andre steder, men arbejder i arK 
31 med fritidsprojekter, der ikke er plads til i hverdagen. Det 
kan være deltagelse i forskellige konkurrencer med for eksem-
pel byrumsdesign, men de giver også hinanden faglig sparring 
og udvikler deres kompetencer på en månedlig værkstedsaf-
ten med skiftende indhold. 

Huset i Asnæs 

✚ Huset i asnæs er stiftet af kredsen af kunstnere i Dragsholm Kommune med det formål at 
udbygge kunst- og kulturlivet i det danske samfund gennem udstillinger af billedkunst og kunst-
håndværk og andre kulturelle arrangementer.
fra arK 31 har arkitekterne anne fridberg, Hjørdis grinsted, Kia Janell, Kym lansell, Mie nitsche 
vollbrecht og stine Kollerup været medskabere af udstillingen.
fra Huset i asnæs har malerne Hans Helge nielsen, charlotte bøgh, Poul erik nielsen samt bil-
ledhuggeren erik varming og installationskunstneren Maria bojsen været medskabere.
Filmkunstneren Jytte Rex har lavet en film til projektet, men har ellers ikke deltaget i processen. ✚ 
se mere her: arK 31: www.ark31.dk ✚ Huset i asnæs: www.husetiasnaes.dk




