
 

Om at ændre verden 

Lasse Nyholm Jensen, den regerende Danmarks Mester i Poetry Slam, holdt en 

workshop på Rethink Activism for Brønderslev Forfatterskole, om at ændre 

verden. 

For hvad er det lige, der sker med verden for tiden? Lasse satte folk til at liste 

kriser op i verden lige nu. De problemer verden har. Her skulle man ikke tænke 

på at gøre noget ved dem, men blot liste dem alle. De blev skrevet med rødt.  

 

Hvordan er det så vi ændre på verden? Hvad er det reelt som ændrer verden? 

Lasse Nyholm Jensen ser sigende på os og siger: ”Alt ændrer verden.”  

 

For vi kan nemlig alle blive 

enige om der findes kriser i 

verden. Dernæst forsatte 

Lasse med at opbygge en 

fælles værktøjskasse, for vi 

har brug for værktøj til at 

løse problemerne. Bl.a. 

uddannelse blev nævnt og 

kærlighed, samt nytænkning.  

Faktisk kom der masser af 

værktøj på banen til at 

ændre verden med og den 

liste blev længere end listen 

med kriser. 



 

 

 

Vi fik altså diskuteret de kriser, der findes i verden lige nu, vi fik lavet en 

værktøjskasse, som vi kan bruge af for at ændre verden, og vi fik af vide, at alt 

vi gør har betydning for verden. Det bliver dermed også vigtigt , at jeg, som 

enkeltstående mennesker, lader være med at tage en plasticpose til min løse 

frugt, når jeg handler.  

Hvad skulle vi så bruge det til? 

Lasse satte os opgaven at svare på dette: 

 

 

 

 

 

Det fik sat tankerne i gang hos deltagerne. Hvis det også får dig til at tænke 

over det, må du meget gerne udfylde skemaet med dine svar og vise os dem.  

Lasse Nyholm Jensen fremførte digte der handler om vores påvirkning af 

verden og hvad man selv har ansvar for. Hvordan dét at strikke, pludselig 

bliver til en langt mere omfattende ting, hvis man skal tænke på alle instanser 

forbundet med det. Det var tankevækkende, morsomt og alvorligt. Det er hvad 

gode poeter formår med sproget.  

Lasse blev spurgt, hvad han så synes, er det rigtige at bruge sit liv på. Her måtte 

den hædrede poet lige stoppe op og tænke lidt inden han svarede, med stor 

alvor og hjertevarme: 

”Jeg synes du skal vie dit liv til det, du ikke kan leve uden, og 

ikke bare det, du skal leve med.” 

Det, tror jeg, er ord, man virkelig bør efterleve. Jeg vil selv gøre mit bedste for 

at finde de ting, jeg ikke kan leve uden og ikke bare skal leve med. Vi må godt 

være individualister, men man skal også have med, at alt, man gør som individ, 

har betydning for verden. 

Det var en meget stærk workshop, som gik lige ind under huden på deltagerne, 

ikke kun min. Vi blev efterladt med tanke på verden, og en lille smule ærefrygt 

for hvad vi selv betyder for den. 

/Josephine  

Jeg ved godt der findes: (Skriv tre kriser/problemer) 

men jeg er bedst til: (Skriv tre evner du selv har) 

og jeg drømmer mest om: (Skrev tre ting du drømmer om) 

så det jeg har at tilbyde verden er: (Se på dine evner og drømme, og skriv 

en ting du kan gøre) 

 


