
Skill Swop 
i Velling
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Engelsk-Dansk

Skill – substantiv

Oversættelser

•	 evne - (Kalligrafi kræver en særlig evne)

•	 færdighed - (Han har ingen færdigheder inden for gør-det-selv-projekter)

•	 kvalifikation - (Hun har de rette kvalifikationer til jobbet)

•	 kompetence - (Han formår ikke at gøre rede for sine kompetencer)

•	 dygtighed - (Læreren var imponeret over den nye elevs dygtighed)  

Fra ordbogen.com
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SKILLS UDBUDT:

Bagning af birkes – Rigmor og Kirsten

Bagning af vaniliekranse – Inge-Lise og Ellen

Begyndergolf – Torben

Vellings historie – Boi

Gåtur i naturen og crosser – Olav

Spansk – Alva

Bagning af Snickerskage - Emilie og Christina

Ipads, Iphones og sociale medier 
- Freja, Juliane, Bertram O., Mathias S., Asbjørn

Pasta fra bunden – Ketil

Bygge simple møbler – Eskild

Sociale medier, snapchat, billedredigering, Imovie 
-  Emil S, Jeppe, Alma , Tobias F., Cathrine

Tango, vals og polka - Boi og Theres

Ukulele – Anders

Klaver – Laura 

Tekniske muligheder – Frede

Hækling og strikning – Annette og Ingrid

Calendar - Anders

INDLEDENDE WORKSHOPS
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At lære at lytte – Inge-Lise

Kortspil – Torben, Olav, Bertram, Nicklas, Tobias F.

Fugle i haven og lufte hund – Kirstine

Wii - Melanie og Maria

Hårkursus – Freja

Computer og sociale medier 
- Christian,  Emil, Emil, Mathias S, Laura O., Søren, Christina

Yoga – Eliabeth

Brætspil - Marcus, Bertram O., Kristian, Jeppe, Daniel, 
Lucas

Permakultur – Elizabeth

Udveksling af musik - Esben

Kartoffelpizza - Pernille

Guitar - Asbjørn Milton og Nicklas

Clay figure - Signe S.  

Lego Mindstorm – Tobias

Løbehjul – Kristian 

Professorterning - Mathias M.
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SKILL SWOP VELLING

7 og 8. klasse på Velling Friskole har i efteråret 2017 be-
søg af en gruppe seniorer fra Velling og omegn. 
De indgår i huskunstnerprojektet SKILL SWOP, hvor de 
skal finde ud af, hvad de kan lære hinanden. Deltagerne 
finder både ud af, hvad de er gode til at lære fra sig, og 
opsøger færdigheder, de gerne vil lære.

Har man fx en særlig opskrift eller er god til at sms’e, kan 
man lære det videre til andre, og ens færdighed bliver en 
del af ”skill-kartoteket”.  
Intensionen er, at borgerne er med til at skabe nye rela-
tioner i Velling, og skabe en slags menneskebank med 
en anden type resourser end penge. Det er det inter-
generationelle møde mellem landsbyens borgere, der er i 
centrum for projektet, fordi disse to befolkningsgrupper 
sjældent mødes.  
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Bag projektet står performancekunstner 
Inge Agnete Tarpgaard sammen med 
performancekunstner Vera Maeder, 
scenograf Eva Wendelboe Kuczynski og 
videokunstner Ene Bissenbakker.

De deltagende lærere er Birgitte Kallesøe og Maria 
Secher Hansen.

Projektet dokumenteres med en udstilling, en publi-
kation og en video.
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Udfra overskrifterne KREATIVE TING, KROP, 
NATUR, APPARATER/TING, SKILLS SOM 
REDDER VERDEN, MAD, SKILLS FRA EN 
ANDEN VERDEN OG  SPROG/KOMMUNIKA-
TION brainstormer de i grupperne over hvilke 
skills, der kan høre under hvilken overskrift. 

Deltagerne er nu klar til at gå videre til deres 
egne bud på, hvad de kan bidrage til swop-
pen med. Alle får to `skill-kort´, som de skal 
udfylde i det store udbud af skills. Herefter væl-
ger alle sig ind på, hvad de ønsker at lære. 

Den første uge starter med lær-hinanden-
at-kende workshops. Det består af navne-
lege og fysiske lege, og opgaver hvor ele-
verne og seniorerne fortæller brudstykker af 
deres livshistorier og håb for fremtiden. 

Deltagerne deles ind i 4 `øer´ som arbejdsgrupper, 
og de navngiver dem `Sct. Helene´, `Bornholm´, 
`Kommunekontoret´ og `Team Alfa´. Her begyn-
der de at pejle sig ind på hvad skills egentlig er, 
og hvilke skills de hver især har. For eksempel 
skal de i en klistermærke-leg vurdere om de fx 
tilhører gruppen, der er gode til at `gå tur´, `ringe 
til sine venner´, `se på stjerner´ og lignende.  
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TO INTENSIVE SKILL SWOP DAGE

Vera og Inge samler det store puslespil af udbud og 
efterspørgsel. Indkøb, grupperinger og manualer 
kommer på plads. Maria og Birgitte fortæller om, 
hvordan man bedst lærer fra sig, og så er vi klar til 
de to store skill-swop-dage.
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Tirsdag morgen går det løs! Klokken 9 går en dele-
gation hjem til Rigmor for at bage te-birkes. Der er 
yderligere tre mad-hold på skolen, en gruppe i Søn-
dervig for at lære begyndergolf, en crossergruppe 
nede af vejen, en spansk swop, to sociale medier-
grupper, en møbelbyggegruppe på Skraldhedevej og 
to dansehold og to musikhold på skolen. 
Efter smagsprøver på vaniliekranse og tebirkes går 
deltagerne trætte og glade hjem.
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Onsdag begynder med cykellappekursus, hækling, 
kortspil hos købmanden, WII-undervisning, profes-
sorterning og hårkursus. Dagens sidste swops be-
står af yoga, brætspil, kartoffelpizzabagning, guitar 
swop, clay figure, lego mindstorm, løbehjulstricks og 
det sidste populære sociale medier-hold. Seniorerne 
får lov til at få fri dagen efter, og eleverne er klar til 
at begynde dokumentationen til udstillingen. 
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AFSLUTNING

Torsdag står eleverne for at sætte udstillingen op 
sammen med Eva i billedkunstlokalet. De pyn-
ter stole, tegnede logo og kort, udvælger fotos 
til udstillingen og laver fotohæfter (fotokopie-
rings-teknik) over alle de swops, der er foreta-
get. Anette har samlet alle hækle-resultaterne 
fra dagen før og lavet det til dekorationen af 
en pude. Den bliver en del af udstillingen. 

Fredag morgen åbner udstillingen med snor, 
taler og musik! Anders og co. giver en de-
monstration af deres ukulele-skill-swop til 
stor applaus, og grupperne samles for sidste 
gang i deres øer for at svare på spørgsmål om 
en mulig fremtid for Skill Swop Velling. 

Der er hurtig enighed om, at både Røde Kros 
julearrangement og Vellings Sommertræf er 
eksisterende arrangementer, hvor Skill Swop 
kan passe godt ind. Den fælles Velling kalender 
og Vellings facebookside er bud på gode annon-
cerings-platforme for en fremtidig Skill Swop.  



STØTTET AF

Huskunstnerordningen ved Statens Kunstfond, 
Ildsjælepuljen og Kultur og Fritidsudvalget ved 
Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

TAK TIL

7. og 8. klasse på Velling Friskole i skoleåret 
2017/18, Maria Secher Hansen, Birgitte 
Kallesøe og Peter Lindegaard fra Velling Fris-
kole, Ellen Lundsgaard Haubjerg - Formand for 
Seniorklubben Velling og de deltagende senio-
rer Rigmor Juul, Kirstine Thomsen, Torben 
Fisker, Boi Nielsen, Kirsten Tholstrup, Elisabeth 
Valentine, Inge-Lise Kristensen, Ingrid Jepsen, 
Olav Kristensen, Frede Nygård, Eskild Toft og 
Annette Jeppesen.

INTERNATIONAL INSPIRATION

Skill swop eksisterer allerede andre steder i verden:

Totnes Skillshare Project

www.transitiontowntotnes.org/groups/skillshares/
Et simpelt system fra England: “tell us what skill you 
can share or what you’d like to learn. Join the skill 
share project team of volunteers (drop us an email)”

Somerville skill share

www.somervilleskillshare.org/
I Sommerville, Boston har de månedlige workshops 
med forskellige temaer, f.eks. Bier og miljøet, Lav 
din eget urteførstehjælpskasse, Madlavning med 
linser, Blomsterdesign m.fl. Det drives af en lille 
gruppe frivillige.   
 
Epic skill swap 

www.epicskillswap.org/
Epic Skill Swap er en årlig weekend festival i Wil-
mot, New Hampshire, hvor man kan lære nye skills, 
dele sine egne skills og socialisere. Her behøver man 
ikke nødvendigvis undervise og give en skill videre 
for at deltage. De forsøger at holde omkostningerne 
nede, men det koster lidt at deltage ca. 60 dollars. 
Man registrerer sig og så sørger organisatorerne at 
planlægge et skema for skillswaps over weekende
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FOTOS

Signe Aarup Jensen, Maria Secher Hansen, Ene 
Bissenbakker, Vera Maeder, Eva Wendelboe Kuc-
zynski og Inge Agnete Tarpgaard.
 
TEKST

Inge Agnete Tarpgaard

 
LAYOUT

Lone Warberg /Eva Wendelboe Kuczynski

 
PRODUKTION

Tarm Bogtryk


