
Sundhed er nemt, hvis du tænker over, hvordan 
du bruger din krop, og hvad du spiser og drikker. 
Et sundt liv giver dig styrke og overskud i 
hverdagen. Der er altid en mulighed for at vælge 
en sundere vej, hvis du har hovedet med dig.

“Grib muligheden” er en kampagne, som skal 
gøre almindelige mennesker bevidste om, at 
de har muligheden for selv at vælge en sundere 
livsstil. Som forebyggelseskonsulent kan du 
hjælpe borgerne i din by eller bygd til at se 
mulighederne.

Her har du en manual, som trin for trin guider dig 
til at holde et godt møde for borgerne i din by 
eller bygd. Et møde, som inspirerer og motiverer 

deltagerne til at gå hjem og tage et skridt mod et 
sundere liv. Mødet varer ca. 2 timer.

Du kan holde fire forskellige møder med hvert 
sit tema:

 - Kost
 - Rygning
 - Alkohol/Hash
 - Motion

Du skal bruge materialerne i 
Grib muligheden-kufferten på møderne. Hvis du 
er løbet tør for materialer, kan du finde dem på  
www.peqqik.gl/gribmuligheden og på din  
“Grib muligheden”-usb-stik.

Manual til afholdelse af borgermøde om  
kost, rygning, alkohol/hash eller motion.

KUFFERTEN INDEHOLDER:
• Manual - en guide til afholdelse af borgermøder

• Plakat - til at invitere til borgermøde

• Quiz - til at bruge på mødet

• Grib muligheden-spillet - til at spille på mødet

• Pixibog - til at give folk med hjem efter mødet

• USB-stik med filmene og elektroniske udgaver af alle materialerne

Grib muligheden



Sådan skal du gøre:
Trin 1 - ca. 14 dage før mødet

 Udfyld plakaten med tema, tid og sted - og 
evt. en bemærkning fx om at der vil være kaffe/
the, børn er velkomne, man skal melde sig til på 
forhånd, eller andre beskeder du har brug for at 
give. Brug en tyk tusch til at skrive på plakaten. 
Hæng plakaten op et synligt sted eller dér, hvor 
du plejer at give beskeder til dine borgere. Brug 
desuden de metoder, du plejer, når du skal have 
folk til at deltage i dine møder.

Sørg for at du har et lokale med de nødvendige 
faciliteter. Du skal bruge:

  ●   Borde og stole, så alle kan sidde ned under 
mødet.

  ●  Blyanter/kuglepenne til alle deltagere.
  ●  En computer
  ●   En printer til at printe materialerne, du skal 

bruge på mødet.
  ●   En projektor, tv-skærm eller andet, som kan 

kobles til computeren, så du kan vise filmen. 
Hvis du ikke har en projektor, tv-skærm 
eller andet, må du vise filmen direkte på 
computerskærmen.

Trin 2 - På dagen for mødet

Sørg for, at alle materialer er printet og klar. Dvs.:

 -  Quizzen, skal printes, så der er nok til alle 
deltagere. Husk også at have kuglepenne eller 
blyanter nok.

 -  Magasinet Grib muligheden skal lægges frem, 
så folk kan tage et med hjem 

 -  Pixibogen “Tryllesuppen”  skal lægges frem, så 
dem med små børn kan tage en med hjem 

 - Dilemmaspillet skal ligge klart
 -  Du skal have afprøvet, om filmen fungerer - 

enten fra nettet eller fra din USB-stik. 
 - Stil kaffe/the og koldt postevand frem

Mødets forløb:
Minutter - Handling
Tidsangivelsen her er vejledende - tag dig den 
tid, det tager.

0 - 10   Folk kommer ind, sætter sig, får en kop 
kaffe eller et glas vand.

10 - 15   Præsentér dig og fortæl kort om 
kampagnen og om, hvad der kommer til at ske 
på mødet. 



15 - 25   Del quizzen ud - den som passer til 
mødets tema - og bed folk om at udfylde den. 
De må gerne tale sammen, men skal krydse 
af dér, hvor de selv mener, det er rigtigst. Alle 
beholder deres quiz.

25 - 35   Refleksion - spørg folk: Hvad tænker 
I om den quiz, I lige har udfyldt? Hvad var 
sværest? Hvad var lettest? Handler den om de 
ting, I oplever i hverdagen?
Læs de rigtige svar op, alle retter sidemandens 
ark. Den/de med flest korrekte svar er “Dagens 
sunde borger”. Overræk vedkommende 
et Periarfissaqarputit-magasin og en 
“Tryllesuppen”-pixibog.

35 - 40   Præsentér filmen. Fortæl, at først er 
der lidt sjov og ballade, så deltagerne kan godt 
glæde sig. Sig at de kan gå på peqqik.gl, hvis de 
vil se den igen eller vise den til andre.

40 - 55   Filmen vises

55 - 75    Refleksion - spørg folk: Hvad gjorde 
mest indtryk på jer i filmen? Var der noget 
særligt, der fik jer til at tænke? Hvad var mest 
interessant? Hvis I tænker på, hvordan I selv 
lever, hvordan kan I så bruge det, I så i filmen? 
Kan I genkende jeres eget liv fra filmen?

75 - 90   Præsentér Dilemmaspillet og del det ud. 
Deltagerne spiller fx 2 og 2 eller 4 og 4 alt efter 
antallet af deltagere og antallet af kortspil. 
Efter ca. 15 minutters spil, stopper du legen og 
samler spillet ind.

90 - 110   Refleksion - spørg folk: Var der nogle 
ting i spillet, som var nye for jer - hvilke? Var der 
nogle synspunkter, I ikke havde hørt før - hvilke? 
Var der noget, som fik jer til at tænke over jeres 
egen livsstil derhjemme - hvad? Var der noget af 
det, de andre sagde, som inspirerede jer - hvad?

110 - 120   Refleksion/afrunding - spørg folk: 
Hvad er det vigtigste, I har hørt eller set i dag? 
Hvad vil I gerne tage med hjem og bruge? Hvad 
skal der til nu, for at I kan tage et lille skridt mod 
et sundere liv? Hvad vil I konkret gå hjem og gøre 
for et sundere liv?

Hvis der ikke er spørgsmål: Tak for i dag!  Husk 
at sige, at de kan altid komme og spørge, hvis de 
har brug for inspiration eller støtte.



Tips og tricks
Før mødet:
Det er vigtigt, at folk kommer til mødet. Husk 
at hænge plakaterne om mødet op i god tid.   
Fortæl dine venner og bekendte, din familie, 
din nabo og forældrene i dine børns skole,  at 
du holder et spændende møde om sundhed, 
de helt sikkert kan få noget ud af. Du kan også 
skrive om mødet på facebook.

Under mødet:
Virk glad og begejstret - det smitter!
Spørg meget, det sætter samtale i gang. “Hvad 
skal I have at spise i aften?”, “Hvornår oplevede 
I sidst, at nogen i familien havde fået for meget 
at drikke? Hvad gjorde I?”, “Ville I gerne se jeres 
10-årige søn eller datter ryge? Hvordan kan I 
selv forhindre dem i det?” “Bliver I forpustede 
hver eneste dag?”.

Tag gerne udgangspunkt i dilemmaspillets 
spørgsmål.

 Hvis du har en tavle eller en flip-over, så skriv 
nogle af borgernes kommentarer op der. Det 
hjælper med at få budskaberne slået fast.
Vær ikke bange for, at en borger stiller spørgs-
mål, du ikke kan svare på. Sig, at det skal du lige 
undersøge. Skriv spørgsmålet ned på din blok, 
find efterfølgende svaret på nettet eller hos en 
kollega, og giv svaret til borgeren næste gang du 
ser ham/hende.

Afslut med at sige, at borgerne altid er velkom-
ne til at ringe eller komme og tale med dig, hvis 
de får spørgsmål eller gode ideer.

Efter mødet:
Notér dig, hvad du gjorde godt og hvad du kan 
forbedre. Så husker du at tilpasse dine metoder 
til næste gang, du holder møde.

Notér også fx gennemgående holdninger, barri-
erer, problemer eller bekymringer hos deltager-
ne. Det er viden, du kan give videre i systemet 
- fx til sundhedscentrets leder - som kan bruges 
til at hjælpe borgerne endnu bedre i fremtiden.

God fornøjelse med at holde nogle inspirerende 
borgermøder!

Dette materiale er udviklet af PAARISA. 
Har du kommentarer eller spørgsmål til materi-
alet, kan du altid kontakte paarisa@nanoq.gl. 


