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Plastikaffald og tang er filtret ind i mit hår og jeg er tunet ind i den

særlige stemning, der for en stund ’forvandler’ mig til Havets moder; den
naturånd, som rummer milliarder af års viden og visdom på tværs af alle
klodens oceaner.
”Stor er min kærlighed til bølgernes vuggen, duften af tang, smagen af
salt, lyden af delfinernes sang…Ja til alt havets liv” fortæller jeg og
mærker hvordan de lyttende tilskuere åbner deres sanser, bringes med
ned under havets dyb, morer sig over den nøgne, dansende troldkvinde
og ser den rasende havmoder for sig.
Den urgamle inuit myte ”Havets moder” rummer et urgammelt budskab
til menneskene, som formodentlig er mere aktuel end nogensinde før; Det
nytter ikke noget at vi er for grådige. Vi må finde en balancen mellem
hvad vi giver og tager af havets ressourcer. I min nytolkning blander jeg
derfor nutids facts ind. Facts om de 3 mia. der mennesker, der vil sulte,
hvis de ikke længere kan fange fisk i havet. Om de 10 mio. ton plast, der
er sunket så dybt ned i havet, at vi ikke længere kan se det med det
blotte øje. Om bundtrawling, der ”river, flår og filtrer Havets mors hår”.
Eleverne lytter til fortællingen og genoplever den ved at danse
shamanens rejse, havets liv og de forførende mytologiske skikkelser.
Vi taler om Verdensmål 14 ”Livet i Havet” og alle tegner ideer til
hvordan vi kan redde havets moder og livet i havet. Her kommer ideer til
affaldsindsamlinger på egen hånd, gennem robotter, havstøvsugere,
ændringer af vaner i hverdagen, i familien og på skolen. Vi taler om
hvordan vi kan bruge vores legelyst og nysgerrighed til at skabe handling
og få ideer til nye løsninger.
Vi arbejder på den måde med det animistiske budskab om at skabe større
forståelse af samspillet mellem mennesker og naturen med både intellekt,
krop og sanser og holder fast i håbet om, at vi hver især kan gøre en
positiv forskel.
Som mennesker er vi blot uendeligt små dråber i et stort hav, men jeg
vælger bevidst at tro på at vores handlinger, vores små dråber vil kunne
brede sig som ringe i vandet, skabe bølger og nye vinde. Vi er også en del
af evolutionen.
Den der tror på at vi kan gøre en forskel, vil kunne gøre en forskel.

