
Postkort Hjemmefra: En Europæisk udveksling, 
der bringer os sammen på tværs af kontinentet

Valgfrit: Deltag i de kreative workshops vi arrangerer både i Galway 
og Maribor online (du kan downloade skabeloner, sende os billeder og 
finde vej til digitale events her: www.amateo.org/postcards-from-home)

*Dit postkort og din adresse vil blive delt med en deltager fra et 
andet land (din penneven). Postkort Hjemmefra vil også blive delt 
anonymt med deltagere i de kreative workshops som finder sted i 
Maribor.

Postkort Hjemmefra er en del af Amateo’s projekt 
“Connecting the Unexpected” , hvilket består af både live 
såvel som digitale kreative workshops i Galway, Irland 
(November) og Maribor, Slovenien (Maj 2021).

Hvad har fået dig til at føle dig hjemme på det 
seneste?

Det kan for eksempel være nogen eller noget i dit hjem eller daglige 
miljø. Vi ønsker at dele vores forskellige oplevelser af hvad “hjem” er, 
i en tid hvor netop hjemmet har betydet meget, eller måske har fået 
ny betydning. Dine oplevelser kan have særlig betydning at dele med 
andre mennesker på tværs af Europa nu, hvor vi ikke kan rejse ud og 
møde eller opleve nye fremmede situationer i levende live.

Vi vil gerne invitere folk i alle aldre fra hele Europa til at sende tre 
Postkort Hjemmefra, hvor de deler:

- Hvad betyder hjem for mig lige nu/ Hjem er… 
- Et minde fra mit hjem / Hjem var…
- En drøm eller forestilling om hvad hjem kunne blive / Hjem vil blive…

Du kan udtrykke disse tre reflektioner på hvilken som helst kreativ 
måde du har lyst - nogle få ord, et digt, et billede, musik, dans - kun 
fantasien sætter grænser. Du kan sågar udveksle reelle digitale 
postkort eller beskeder med din nye penneven.

Sådan deltager du 
Trin 1: Send et Postkort til “GALWAY, Irland” før d. 15. november 
2020. Dette skal inkludere dit navn og adresse hvis du ønsker et 
svar på dit postkort. Temaet for dette første Postkort Hjemmefra 
er “Hjem er…”

Trin 2: Modtag et postkort fra et andet Europæisk land, via 
Galway, og en gave fra Europæisk Kulturhovedstad.

Trin 3: Fortsæt jeres brevudveksling og del jeres postkort og 
eventuelle kommentarer med hinanden.

Modtag et postkort fra et andet europæisk land samt en 
gave fra Galway.

Send et postkort til Galway, Europæiske Kulturhovedstad

Fortsæt med at udveksle postkort med din penneven i 
December og Januar.

Lær hinanden at kende gennem kreative online workshops hvor I beskriver, 
udtrykker og deler de oplevelser og erfaringer I gør jer gennem vinteren med 
jeres Postkort Hjemmefra.

http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Print
• Fold langs de stiplede linjer
• Lim eller hæft sammen så de to nederset firkanter 

danner forside og bagside
• Tilføj dine personlige oplysninger (du kan også vælge 

at bruge et af dine ejne postkort, men sørg for at alle de 
nødvendige oplysninger er med) 

• Hjem er... kan udfyldes med en tegning,  
et digt, tekst, eller et fotografi.

Sådan foregår det 
Når du sender dette postkort, giver du tilladelse til at dit 
postkort og din adresse bliver delt med en deltager fra et 
andet land. Den anden deltager bliver din penneven. 
 
Herefter udveksler I endnu to postkort: 
1. Hjem var.. (November/December) 
2. Hvem vil blive... (Januar/Februar) 
 
Postkortene vil også blive delt anonymt under workshops i 
Maribor (Maj) som inspiration 

Mit navn:  
 
Min adresse: 

Hjem er...

Instruktioner:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Irland


