GODE RÅD TIL VÆRTEN
Vær tydelig som vært. Indtag rollen allerede ved ankomst, og få budt velkommen i døren.
Vid, hvor dine gæster skal sidde ved bordet og vis dem på plads.
Værtskab forpligter, men er ikke en sur pligt. Forpligtelsen består i at have opmærksomhed på alle gæster fra start til slut.
Det betaler sig at planlægge på forhånd. Et udpluk af de vigtigste overvejelser
kommer her:

INVITATION
Skriv tydeligt, hvad der forventes. Skal gæsterne have noget med? Tildeles der opgaver
fx ifbm. madlavning og oprydning? Klokkeslæt for både start- og sluttidspunkt. Adresse.
Tilmelding og svarfrist.

ANKOMST
Hvis stedet er svært at finde, så sørg for skiltning. Byd velkommen allerede i døren. Vær
tydelig, og send sikkert videre enten til gæstens plads ved bordet eller til en lille opstartsaktivitet for at samle dem, der kommer først, mens I venter på de sidste.

VELKOMST
Byd “officielt” velkommen, når alle er kommet. Fortæl kort om, hvorfor I er samlet; hvad
der skal ske; hvornår det slutter; fordeling af evt. opgaver mv.
Hvis der er nogle “regler” som fx ingen mobiler og måske en opfordring om, at alle inddrager hinanden i samtalerne undervejs, skal det også fortælles i velkomsten. Og naturligvis
også de praktiske informationer såsom, hvor toilettet er.

FÆLLESSTART
Lad gæsterne præsentere sig for hinanden i mindre grupper/ved bordet(ene). Overvej om I
fælles skal dække bordet, lave maden sammen, synge en fællessang eller måske bruge nogle
samtalekort til at få de første samtaler i gang.

UNDERVEJS
Hvis der er flere borde, så husk en vært ved hvert bord. Måske har i planlagt fællessang,
anden underholdning, eller at en gæst holder et kort oplæg.

PÅ GENSYN
Som vært siges naturligvis pænt farvel og tak for i dag. Skal vi mødes igen snart? Eller først i
2018 til næste Danmark spiser sammen? Og så skal Mad-stafetten sendes videre.
Giv gerne et konkret eksempel på, hvad du som vært har oplevet positivt. Fortæl, hvorfor dine
gæster skal gå videre med udfordringen og gøre den ekstra indsats selv at invitere nogle med,
de ikke kender så godt. “Lær din nabo/en fremmed at kende, så får du mere ud af livet og bredere horisont. Det er sundt!” Så få sendt den første invitation afsted, og se, hvad der sker.
Når vi selv er begejstrede og brænder for noget, vil begejstringen sprede sig og få endnu flere
med. Sådan kan vi i fællesskab få Danmark til at spise sammen.

