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Kære arrangør

Du kender det sikkert: Når du er afsted til 
arrangementer, ender du tit med at tale 
med dem, du kender i forvejen. Og hvis 
ham du står ved siden af, er en, du ikke 
kender, så er det typisk standardspørgsmål 
om job, bopæl eller vejr, der står forrest i 
køen, når en samtale skal sparkes i gang.

Vi danskere kan altså være ret svære at 
falde i snak med. 

Herunder finder du et samtalekort med 
seks spørgsmål, som alle kredser om, hvad 
det gode fællesskab er, og hvorfor fælles-
skabet er vigtigt. Både i vores eget liv og i 
lokalsamfundet.

Kortene sætter rammen for samtalen, så 
det bliver lettere at få hul på en samtale 
med et menneske, man endnu ikke kender 
- og til at starte den et helt andet sted, end 
man plejer. På den måde kan deltagerne 
springe over den sædvanlige smøre og i 
stedet tale om det, der er overraskende, 
meningsfuldt eller fællesskabsdannende.

Samtalekortene kan bruges ved forskel-
lige arrangementer, eksempelvis under 
påskemåltidet i kirken, ved en sogneaften, 
et fællesarrangement i lokalområdet, på 
biblioteket, i hallen, på skolen eller noget 
helt andet. 

Du kan sætte deltagerne sammen to og 
to eller i større grupper. Når grupperne er 
sammensat, får hver deltager et samtale-
kort, og I er klar til at begynde.

Inden I sætter gang i samtalen om fælles-
skabets betydning, kan præsten eller en an-
den med noget på hjerte give et kort oplæg 
med inspiration til samtalen. I kan eventuelt 
finde inspiration på folkekirken.dk/paaske
Her vil der løbende komme nye artikler til.

Herefter skal deltagerne svare på spørgs-
målene på samtalekortet. Hvis grupperne 
sammensættes af mere end to personer, 
kan det være en god idé at opfordre delta-
gerne til at besvare de enkelte spørgsmål 
skiftevis, så alle når at deltage i samtalen. 

Deltagerne skal forsøge at bruge ‘jeg- i 
stedet for ‘man’, når de svarer på spørgs-
målene. Så bliver samtalen mere konkret 
og personlig.

Deltagerne skal også så vidt muligt undlade 
at kommentere eller at give gode råd, når 
modparten svarer på spørgsmålene.

Vi håber, at samtalekortene sætter gang 
i mange gode samtaler om fællesskabets 
værdi, og at de kan supplere de gode 
 påsketiltag, der allerede er i jeres sogn.


