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Kartofler og skruer

Citrusfrugter

Tefiltre

“Men kreativitet er allermest vigtigt for vores lyst 
til at leve. Det giver livskvalitet, så det hele ikke 

bare er sovs og kartofler.”
 Ditte Hansen

“Der er mange børn, der får at vide,  
at de ikke må blive snavsede eller  

få maling på tøjet. Det er i sig selv dræbende 
for fantasien. Og så mister de den der  
skønne umiddelbarhed, fordi de bruger  

voksne som forbilleder.” 
 Erik Peitersen



Mel, salt og grillspyd
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Emballage

Grydesvampe

”Om jeg helst vil have to multikreative børn,  
der ikke kan læse eller skrive, eller om jeg vil have et par børn, 

der kan det hele undtagen at være kreative,  
så ved jeg godt, hvad jeg vælger.  

Word kan stave for dig, en lommeregner kan regne.  
Kreativitet er så meget mere hård valuta.”

 Martin Thorborg
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