
Mere end Penge 



Scene fra Olsen Banden 



Og i det virkelige liv 



Besøg hos Sparekassen Kronjylland 



Så meget fylder 100.000 kr. 



Sparemuseet  



Ginekonkurrence  på Frihedsgudinden 



Kufferterne males 



Hvad er mere end penge for mig ? 



Motiver og farver fra blade 



Kufferterne beklædes med decoupage  



Alt skal dækkes og lakeret 



De rette stemninger toner frem 



Til sidst bygges en scene i kufferten 



Koncentreret værksteds-arbejde 



Skabet med færdige kufferter fyldes 
langsomt 



6. Klasse i gang med pengekatte i skind 



Dekoreres med penge fra hele verden 



Teknikker for skindsyning må læres 



Der eksperimenteres med halssmykker 
og armbånd 



Klar til udstilling 



Sløjd kreerer store ”Pistolmænd” 



Hver legemsdel skæres for sig 



Delene samles med skruer 



Joakim Von And tegnes og males med 
akvarel 



Lamineres og samles til store 
billedtæpper der udstilles 



I Sparekassen Kronjylland 



100 kufferter fortæller 



Hvad der er mere end penge  



En sommerdag i skoven 



At ha` evner som trommeslager 



En blød hestemule 



At være sammen 



At svæve højt over alting 



Et besøg i regnskoven 



At udforske havet under overfladen 



At have en dejlig familie 



Universet 



At mærke kærligheden 



At føle tryghed og beskyttelse 
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