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FOLKESUNDHEDSKØKKENET PÅ SØNDERBRO I HORSENS. 

Flemming Holm 

Ideen opstår mellem beboere og sundhedsprofessionelle på Sønderbro  i 2009 og resulterer i vores 

ansøgning til Nordea-fonden (se bilag). Forud er gået en bolig-social proces siden begyndelsen af 1990-erne 

(se bilag ”Sønderbroprocessen”). 

 

OMBYGNING AF KØKKEN OG NY-INDRETNING AF CAFÉ 

Ombygningen af vort hidtidige pølse- og pommes frites køkken betød samtidig et farvel til den gruppe 

frivillige, som havde holdt køkkenet åbent ved større arrangementer i Kulturhuset. Gruppen, der 

væsentligst bestod af nogle energiske kvindelige pensionister, var imidlertid nået til grænsen for deres 

formåen, i takt med at aktiviteterne i Kulturhuset greb stadigt mere om sig. Men de mest energiske kunne 

nu fortsætte som frivillige, hvor de har suppleret de nyansatte i køkkenet ved større kulinariske 

arrangementer. Alt imens den store, ældre gruppe køkkenfrivillige fik en velfortjent anledning til at træde 

af efter pionerindsatsen i husets første leveår. 

Det nye køkkenpersonale trådte til og indrettede – foruden deres nye arbejdsplads med billigt udstyr fra 

kommunens netop nedlagte 10. klasse Center – nu også cafeen, få skridt fra køkkenet på en enkel, hyggelig 

måde. Ombygningen betød bla at salg fremover foregik fra disk med kasseapparat og permanent salatbar 

vis a vis cafeområdet – få skridt fra Kulturhusets hovedindgang. 

 I bunden af cafeen, længst væk fra køkken og salg, blev der opstillet seks computere med gratis internet. 

Her sørgede Sønderbro Sekretariatet fra 2010-2012 for gratis PC-undervisning af områdets beboere hver 

onsdag, torsdag og fredag formiddag. Resten af tiden var computerne til fri afbenyttelse for 

husets/cafeens/køkkenets brugere. 

IT-mulighederne trak mange nye ansigter til huset, og disse stiftede her automatisk bekendtskab med 

køkkenets formåen. Der var generel enighed om, at såvel kvalitet som kvantitet var forbavsende god, set i 

relation til priserne på de forskellige køkkentilbud. 

Nyindretningen af lokalet til permanent caféområde betød imidlertid også et farvel til de hidtidige ugentlige 

aktiviteter i dette område – nemlig bankospillet hver mandag og den alsidige mødeaktivitet i 

”onsdagsklubben” for områdets pensionister. Samlet set 125 faste brugere blev ved denne 

køkkenombygning flyttet til et andet hyggeligt og nyrenoveret lokale i husets anden ende, lige som de i de 

forløbne to år er blevet betjent med ”rullende servering” fra køkkenpersonalet. 

SAMARBEJDET MED SKOLEN OG NÆRMESTE NABOER 

Visionen om folkesundhedskøkkenet var udviklet i et samarbejde mellem kulturhus, Sønderbro Sekretariat 

og skole. Disse tre partnere befandt sig jo i udgangspunktet under samme tag. Især samarbejdet mellem 

skole og kulturhus blomstrede op på grund af de nye køkkenmuligheder. Hvorimod sekretariatet, der 

koordinerede områdets boligsociale helhedsplan midt i perioden af helt andre organisatoriske grunde 

valgte at flytte sine aktiviteter til nye lokaliteter (læs mere om dette i afsnittet: ”Ændrede forudsætninger”). 
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Der har i projektperioden været et tæt samspil mellem især køkkenet og aktiviteterne i skolens 

hjemkundskabsundervisning. Men også undervisere og elever fra Naturfagene fik ændret deres dagsorden 

pga. køkkenet. Begge fag, undervisere og elever, har på skift hjulpet beboere og medarbejdere fra 

Sønderbro Sekretariatet med at rydde vildnisset bag køkkenet – et område, som i dag kaldes ”Sønderbro 

Have”. Eleverne har været med til at udtænke og designe højbedene. Sammen har disse grupper i 2012 og 

2013 produceret grønsager og krydderurter til hjemkundskabsmenuerne og til køkkenet. 

 

Lokale beboere har tømret kasserne til højbede sammen af genbrugstræ fra en lokal virksomhed. Inden 

kasserne blev fyldt med muldjord og blandet med frugtbar kompostjord, blev kasserne penslet med en 

blanding af linolie og terpentin og stillet tre uger til ”luftning”. Dette er gjort for at give kasserne en ugiftig 

træbeskyttelse, så de kan holde længere i det fugtige udemiljø. 

De mindste elever har arbejdet med at finde løsninger, der skal afholde (dræber-)snegle fra at kravle op i 

kasserne og spise af grønsagerne, lige som alle elever har været med til at rydde arealet for flaskeskår, 

plasticaffald og grene. De har blandet muldjord med kompostjord, fyldt kasserne op fra trillebør. De har 

revet og tromlet arealet mellem kasserne og sået frisk græs, efter at have været med til det store arbejde 

at fjerne senegræssets lange rødder, som var den førende vegetation i bunden af vildnisset. 

 

Der har været høj stemning, stor aktivitet og udvist ægte engagement fra såvel læreres som elevers side i 

disse timer. Den anderledes, fysisk betonede undervisning opleves tilsyneladende som et velkomment 

afbræk i en skoledag, der ellers er domineret af en langt mere abstrakt/teoretisk indlæring. 
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Disse højbede har også leveret friske grønsager til de to særlige undervisnings- og demonstrationsdage, 

kaldet ”Gourmet i ghettoen”. Her arbejdede skolens to 6. klasser parallelt med personalet i køkkenet på at 

producere gourmet-frokoster, som elever og beboere kunne købe og spise i cafeen for 28 kr. pr. 

frokosttallerken. Gæsteunderviser på de to gourmetdage var den franske stjernekok Dominique Capel, fra 

det lokale ”Hotel Opus”. 

Det blev til uforglemmelig undervisning og lige så uforglemmelige smagsoplevelser ved fællesspisningerne i 

en propfyldt cafe. Opskrifterne blev straks lagt ud på køkkenets hjemmeside, idet alle kan gøre oplevelsen 

efter i selv de fattigste familier, hvis man har lysten. 

Sønderbro Have vil i de kommende år – uanset køkkenets og havens aktuelle status og behov for 

reorganisering – udvikle sig i to retninger. A) Ad en linje, der fører op mod Lindvigsvej og Boligforeningen 

”Odinsgaard”’s højhusbebyggelser. B) ad en linje, der fører i den modsatte retning frem mod Bygholm 

Parkvej og byens store centrale, grønne område, Bygholm Park. Der er indgået aftale med ”Odinsgaard” om 

en fælles beplantningsplan med bærbuske og frugttræer på plænerne mellem højbedene og langs 

gangarealet ned mod Kulturhuset og langs et stisystem, der fører hurtigt mod Bygholm Parkvej og byens 

handelsmæssige centrum. 

Der er samtidig indgået en aftale med borgmesteren om at Byrådet skal medvirke til en smidig 

trafikløsning, så man fremover kan komme let over den stærkt befærdede Bygholm Parkvej, fra Sønderbro 

have ind i Bygholm Park og omvendt. I det øjeblik den løsning er lavet, vil det give et helt andet antal 

gående gæster forbi køkken og cafe – og dermed helt andre indtægtsmuligheder fremover. 
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Både havedel  A og B kræver økonomi. A) afventer en bevilling fra Landsbyggefonden til Odinsgaard. 

Bevilling ventes omkring årsskiftet d.å. B) afventer kommunalvalget i November d.å. og en snarlig bevilling 

derefter. 

I mellemtiden har havens praktiske koordinatorer fra Sønderbro Sekretariatet (der i forbindelse med 

flytningen fra skole og Kulturhus tog navneforandring til ”Søndergien”)søgt penge i Miljøministeriets pulje 

til ”Grønne ildsjæle”. I september 2013 fik vi bevilget 210.000 kr. til bla. arbejdet med Sønderbro Have, 

produktion af grønt i højhusbyggeriets vindueskarme og altankasser, samt højbede på hjul. Så meget tyder 

på, at ideen om haven i vildnisset bag folkesundhedskøkkenet har slået rødder. 

For en ordens skyld bør det selvfølgelig nævnes, at skolens elever og personale har været den konstante 

faktor, som har købt morgenmad, mellemmåltider og frokost ved køkkenets kasseapparat. 

 Sammen med skolen udviklede køkkenet i 2012 endvidere et løbeprojekt, som ikke blot er fortsat i 

2013,men også nu er på tegnebrættet til at skulle indarbejdes på de to øvrige skoler, som sammen med 

vores skole nu udgør ”Horsens Byskole”, efter den pludselige strukturændring, som blev hastet igennem i 

2012 (læs mere om dette i ”Ændrede forudsætninger”, og læs mere om det vellykkede løbeprojekt under 

”evaluering”). Køkkenets rolle har været at motivere eleverne fra familier, der har det svært, til udendørs 

morgenløb to gange ugentligt, uanset vejrforhold. Det har man gjort ved at tilbyde eleverne gratis, friskbagt 

brød og frugt i pausen mellem veludført løb og dagens første undervisningstime – velvidende at mange af 

disse elever kommer i skole på tom mave. 
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Social kapital – Lokalområdets netværksudvikling. 

Som antaget i projekthypotesen bag vores oprindelige ansøgning til Nordea-fonden er der i den 2-årige 

projektperiode sket en betydelig vækst i lokalområdets netværksdannelse – og hermed af den sociale 

kapital på Sønderbro – som følge af Folkesundhedskøkkenets tilstedeværelse og initiativer. 

Da den hidtidige koordinator af vores projekt ”Bydelsmødre” udover sin pædagoguddannelse også var 

uddannet som diætist i sit hjemland, Polen, faldt det naturligt at give hende en ny rolle i forbindelse med 

udvikling af sunde køkkenvaner på Sønderbro. 

Barbara Staniul Pedersen kunne med denne med denne nye opgave lave et frugtbart ”kryds-over” mellem 

de to nyopståede netværk: A) Sønderbro Mødre (vores udgave af Berliner-projektet ”Stadtteilmütter) og B) 

de netop uddannede ”Sundhedsambassadører”. Disse kvinder fik nu ekstra materiale og samtalestof med i 

tasken, når de gik på besøg hos familierne på Sønderbro. Ca. 30 kvinder blev af Barbara fagligt forberedt til 

også at fortælle om Folkesundhedskøkkenet, at samle familiens yndlingsopskrifter ind, og at arbejde med 

de Nordiske Nærings Rekommandationer (NNR). Lige som familierne blev opfordret til at deltage aktivt i 

den internationale kogeskole, som Barbara satte gang i i 2012 samt foråret 2013.10.23 Kvinderne i de 

tosprogede familier er som følge af et mere traditionelt kønsrollemønster næsten alle 100 % ansvarlige for 

madlavningen i deres familier. Nu blev de via Sønderbro Mødre og Sundhedsambassadørerne introduceret 

for nye opskrifter, ny viden og nye tilbud. Udover tilbuddene om en gang imellem at spise i 

Folkesundhedskøkkenet eller deltage i den internationale kogeskole, blev kvinderne også opfordret til at 

deltage i de månedlige spisesammenkomster i det lokalt opståede forum ”Women of the World” (WOW-

netværket), som var opstået et par år før Folkesundhedskøkkenet s tilsynekomst. Bag WOW stod nogle 

danske og tosprogede kvinder, som havde mødt hinanden via aktiviteter i Sønderbro Sekretariatet. 

Sammenkomsterne i WOW og i den internationale kogeskole har skabt rigtig mange nye forbindelser 

mellem alle disse kvinder, som vel at mærke også tæller en del indfødt danske. Kvinderne har længe 

arbejdet med en bogudgivelse, der indeholder internationale madopskrifter og flotte fotos af en lokal, 

ukrainsk kvinde. Der er også truffet aftale med et trykkeri. Tilsyneladende mangler kun nogle få sider at 

blive lay-out’et. Derfor venter vi stadig spændt på resultatet af deres fælles anstrengelser på dette punkt. 

Et uforudset netværksresultat kom i 2012, da leder og personale i køkkenet fandt sammen med 

initiativtagerne til det årlige, daglange ”Harmonika Træf” i Kulturhuset. Et sådant træf har de sidste fem år 

hver gang samlet 4-600 glade deltagere (afhængigt af vejret den sidste lørdag i januar måned!). Opmuntret 

af den fine opbakning opstod ideen til ”Spis & Dans alt hva’ du ka’” 1 g. i kvartalet. Musikerne fra to lokale 

harmonikaorkestre stillede sig gratis til rådighed forkøkkenets indtjening ved disse arrangementer. Hver 

gang har man lavet en lækker, sund buffet. Stadig nye beboere fra lokalområdet + deres venner synger 

sammen, danser og spiser sammen disse aftener i et mindre lokale. Aftenerne har samlet 80-150 deltagere. 

De to ”Gourmet i ghettoen”-arrangementer bragte også spændende nyt på netværkskontoen. Initiativet fik 

begge gange stor pressemæssig bevågenhed, idet vi anden gang kunne lægge nyheden om grønsager fra 

Sønderbro Have oveni  fortællingen om Folkesundhedskøkkenet. D.R. P 4 og TV Syd sørgede for regional 

foromtale + reportage fra de to dage. Dette kaldte bedsteborgere frem fra hele byen, hvoraf nogle tilbød 

hjælp til arbejdet med at løfte Sønderbro ud af det gamle image som ”kriminelt slumområde”…Men også 

mange lokale mødte hinanden første gang ved disse spændende arrangementer, hvor skoleelever og 
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køkkenpersonale ”konkurrerede med at overgå hinanden, under Dominique Capel’s ledelse. Udover de 

nævnte regionale medier var alle lokale medier aktive med at sprede budskabet om  at alle kan lave sund 

gourmetmad for under 30 kr. ! 

Sidste eksempel på køkkenets netværksdannende funktion handler om noget så tørt som ”evaluering”. 

Sammen med vore gode partnere fra ”Kosmos” fik vi hjælp til vores ønske om ikke at producere endnu en 

evalueringsrapport til bogreolen. Vi ville gerne udvikle en metode, hvor beboere kunne interviewe beboere, 

og det har vi gjort! 1. runde interviews fandt sted i efteråret 2011-primo 2012. Her ringede en fast gruppe 

beboere de udvalgte familier op, og inviterede dem til at komme i Kultur Cafeen, hvor gruppen ville sidde 

klar til at hjælpe familierne med at indtaste deres svar på et nyudviklet spørgeskema om madvaner og 

netværk. Hen ved 80 familier tog imod tilbuddet, der også omfattede kaffe/kage/sundt brød, samt en 

introduktion til lokaler og aktiviteter i Kulturhuset, hvis beboerne havde lyst og tid til dette. 

Det var en meget positiv oplevelse for begge parter. For mange var det deres første møde med Kulturhuset. 

Vi inviterede som regel familierne to og to med et kvarters interval. Tit endte det med at familierne deltog i 

en fælles rundvisning, drak kaffe sammen og tog en fælles snak over arbejdet med spørgeskemaerne. 

Oplevelsen gav dem noget at være fælles om og imens gav børnene sig til at lege med hinanden… 

Som et meget konkret eksempel på væksten i områdets sociale kapital kan nævnes at 10 ud af 80 gav os 

deres kontaktoplysninger med beskeden om at dette første møde med Kulturhuset havde været så positivt, 

at de gerne ville på listen over frivillige til arbejdet fremover. 

Også i den arrangerende beboergruppe blev der gjort nye bekendtskaber, som man har bygget videre på 

lige siden. Så hele processen var givende, men tidkrævende! I anden interviewrunde valgte vi derfor at 

interviewe de udvalgte familier over telefonen fro straks efter at indtaste svarene pr. PC til ”Kosmos”. Også 

i anden runde fik vi nogle gode/meget positive samtaler med hen ved 60 beboere, hvor yderligere tre tilbød 

sig til frivilligt arbejde, og denne gang var tidsforbruget kun en brøkdel af 1. runde. 

I 3. runde (den narrative fælles-runde) lykkedes det igen at bringe beboere sammen, som ikke kendte 

hinanden på forhånd for at samtale om deres oplevelser med spørgeskemaet fra 1. og 2. runde. Disse 

samtaler på tværs mellem nationaliteter havde ikke blot en kost-faglig og metodisk betydning for vores 

videre arbejde. Mødet mellem beboerne havde – som i første runde – en betydning i sig selv. 
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Ændrede forudsætninger 

Den internationale finanskrise slog for alvor igennem blandt beboerne på Sønderbro fra 2009/2010. 

Beboere, som via Sønderbro Jobklub (Sønderbro Sekretariatets Helhedsplan for uddannelse og 

beskæftigelse) netop var kommet i arbejde, blev de første ofre for de fyringsrunder, som lokale 

virksomheder greb til for at tilpasse produktionen til en vigende efterspørgsel. 

Men også alle beboere på overførselsindkomster fik krisen at mærke, i form af en halveret 

dagpengeperiode , fastfrosne takster og forringet service fra mange offentlige kontorer, hvor de hidtil 

havde fået hjælp i hverdagen. 

For køkkenet betød dette et uventet hårdt klima at opstarte forretning i. 

På matriklen Lindvigsvej 4 i Horsens, der huser såvel områdets skole fra 1950 og det tilbyggede Kulturhus 

fra 2004, viste de offentlige nedskæringer sig ved at Byrådet sagde nej til planen om en heldagsskole med 

lektielæsning, fritidsjob samt motions- og sundhedstilbud henover den forlængede skoledag. Derimod 

valgte man politisk at slå skolen administrativt sammen med to andre midtbyskoler og fjerne 

overbygningens to spor af 7. 8. og 9. klasser. Disse 150 ældste elever blev fra august 2012 dirigeret til 

skolens nye samarbejdspartner i Nordbyen, hvorved de mest købedygtige af eleverne forsvandt som 

daglige kunder. Beslutningen om alt dette kom som et chok for lokalbefolkningen i 2011. 
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Beslutningen fik Sønderbro Sekretariatet til at flytte fra lokalerne på 1. sal lige ovenover køkken og Cafe, 

idet sekretariatets vigtigste samarbejdspartnere på matriklen netop var de ældste elever og deres forældre, 

med hvem man hele tiden udviklede nye projektinitiativer. Med sekretariatets flytning mistede køkkenet 

yderligere daglige kunder, idet ikke blot sekretariatets ansatte og frivillige nu skaffede sig ny synlighed fra 

en butik på Sønderbrogade (lokalområdets hovedgade!). Men også alle de daglige kunder/gæster i 

sekretariatet blev hermed flyttet fra Kulturhus til ”Søndergien” som den nye bolig-sociale butik blev døbt. 

Det havde således omfattende konsekvenser, at kampen om de ældste elever på Sønderbro blev tabt til 

skolen i Nordbyen. Men i det mindste undgik lokalområdet en nedlægning af skolen, hvilket også var en 

mulighed, der indgik i de politiske drøftelser under denne sparerunde!  

Som et plaster på såret vedtog byrådet at der i stedet skulle sættes penge af til til en ny børneenhed ved 

vuggestue- og børnehavebørn, i alt 140 børn, som fremover vil kunne fortsætte i indskolingen på matriklen, 

og hermed sikre skolens eksistens fremover. I vores køkkensammenhæng har denne mulighed dog endnu 

ikke kastet noget af sig, idet bygge- og renoveringsplanen, som skal bane vejen for børnenes indtog er 

blevet forsinket pga. nye besparelser i den kommunale økonomi… 

Således blev vores køkkenprojekt hårdt og uventet ramt af den internationale – og nationale – finanskrise. 

Men også på individuelt plan ændrede nogle forudsætninger sig radikalt: Skoleleder Mogens Falk, som i 

hele projektperioden har været drivende kraft og daglig arbejdsgiver bag Folkesundhedskøkkenet var som 

følge af skolens administrative sammenlægning nødt til at se sig om efter et nyt skolelederjob et andet 

sted. Det blev Esbjerg. Herfra fortsatte han sin daglige kontakt med køkkenpersonale og 

Kulturhusbestyrelse, indtil projektperiodens afslutning pr. 1. maj 2013, ikke blot via mail og telefon, men 

også med mange køreture Esbjerg-Horsens t/r. 

En anden forudsætning for vores oprindelige projekthypotese, som ændrede sig undervejs, er samarbejdet 

med TV-Horsens. 

Vi havde på ansøgningstidspunktet aftalt med stationen, at vi i fællesskab ville producere en månedlig 

reportage fra køkkenet. Dette var tænkt som rygraden i den eksterne informationsplan for køkkenet. To 

ting udviklede sig imidlertid sådan at Tv-stationen endte med at melde fra. 

1. Forventede indtægter, som skulle sikre tilgang af journalistisk arbejdskraft på stationen, udeblev. 

2. En formandsstrid mellem Horsens Fællesantenneforening og Antenneforening Syd medførte at 25 

% af byen (nemlig sydbyen, som omfatter Sønderbro) ikke kunne se TV-Horsens’ udsendelser i 

projektperioden! 

Formandsstriden er – efter mange forsøg – blevet løst i foråret 2013, hvorefter økonomi og journalistisk 

bemanding nu ser ud til at blive løst. Vi har holdt forbindelsen varm til stationen, og har fortsat et løfte om 

en samproduktion.  

 

De seneste to års økonomisk støttet arbejde (april 2011-april 2013) med at opbygge Danmarks første 

”folkesundhedskøkken” har vist, at der kan være lang vej fra et projekts grundhypotese til virkeligheden. 
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Det har således ikke i første omgang været muligt at finde et tilstrækkeligt kundegrundlag blandt beboerne 

på Sønderbro til at opretholde den hidtidige bemanding på fem ansatte. Især har det vist sig 

bemærkelsesværdigt svært at få de tosprogede familier til at benytte køkkenets daglige tilbud. Den 

økonomiske krise er slået igennem, således at disse familier ganske enkelt ikke bruger deres sparsomme 

midler på ”at spise ude” i byen, eller at købe sund take-away. Hvis de undtagelsesvis alligevel gør det, 

støtter de – pga. krisen – hellere af familie/etniske hensyn områdets mange pizzariaer og grillbarer, der 

netop ejes af tosprogede! 

Følgende nationaliteter har været repræsenteret i køkkenet: Dansk, Irakisk, Bosnisk, Tyrkisk og Marokkansk 

– hvilket har vist sig i udbuddet af mad.  To flexjobbere og en elev i Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) 

har fået et fagligt og menneskeligt løft. Alle ansatte og køkkentilknyttede personer har kunnet give familie, 

venner og anden omgangskreds kostråd og samtaler om sammenhængen kost og sundhed. De har været 

aktive som ”ambassadører” for køkkenet. 

Efteråret 2013 vil blive brugt til at tilpasse og omstrukturere arbejdet i køkkenet efter vore nuværende 

erfaringer. Erfaringerne, vi har gjort i den Nordea-støttede periode er til gengæld afgørende for at vi nu kan 

komme videre – og Kulturhus Fonden vil fortsætte arbejdet med at udvikle og tilpasse køkkenets tilbud i de 

kommende år. Således arbejdes der aktuelt med planlægningen af et køkken-uddannelsesarbejde sammen 

med de tosprogede familier, hvor tosprogede unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet, hjælpes til en 

fremtid indenfor køkkenområdet, via en praktikperiode i vores folkesundhedskøkken. 

Uddannelsesprojektet er planlagt til opstart i foråret 2014. Vi har i den forbindelse planer om igen at øge 

bemandingen i køkkenet – og denne gang med en højere grad af frivillige fra den vanskelige målgruppe af 

tosprogede, nemlig familierne til de unge, der skal i gang med kulinariske uddannelsesforløb. 

Samtidig er Kulturhus Fonden gået i dialog med Horsens Kommune om kommunens behov for et køkken i 

takt med at planerne om den nye børneenhed på matriklen etableres.  
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Beboerne på Sønderbro - deres livsbetingelser og evne til at bygge 

tilværelsen op. 

Gunner Nielsen 

 

I denne sammenhæng er Sønderbro det område, som består af Axelborg og kvarteret afgrænset af 

Lindvigsvej, Sønderbrogade og Bjarkesgade. 

Beboerne har været udsat for et spørgeskema som er præsenteret for et repræsentativt udsnit udvalgt 

efter adressen. I alt er 105 adresser blevet kontaktet, og hvor der var mere end en voksen beboer er alle 

opfordret til at deltage. Således er der opnået 81 besvarelser fra 57 adresser. Spørgeskemaet ses i bilagene. 

Beboernes sociale betingelser: 

Svarene på basisspørgsmålene afgivet ved 1. interviewrunde ses i bilagene. Nedenfor er de spørgsmål som 

omhandler beboernes sociale omstændigheder behandlet og essensen af svarene opsummeret. 

Overordnet kan siges 

 Der lige mange kvinder og mænd 

 I 57 pct. af husstandende  er der to samlevende/gifte voksne 

 I 31 pct. af husstandende er der børn 

 14 pct. af husstandende har barn/børn i Sct. Georghjemmets vuggestue 

 24 pct. af husstandende har barn/børn i børnehaven Åkanden 

 57 pct. af husstandende har barn/børn på skolen (tidl. Søndermarksskolen) 

 16 pct. af de spurgte er arbejdsløse 

 47 pct. af de spurgte er efterlønner eller pensionister 

 6 pct. er under uddannelse 

 I 75 pct. af husstandende  er der kun en fast arbejdsindtægt.  

 31 pct. af de spurgte har en erhvervsfaglig eller kort uddannelse 

 23 pct. af de spurgte har en mellemlang uddannelse 

 4 pct. af de spurgte har en lang uddannelse 

 I 74 pct. af husstandende er der ikke andre med uddannelse 

 I de resterende 26 pct. af husstandende er der nogenlunde lige mange med kort, mellemlang og 

lang uddannelse 

 42 pct. af de spurgte er aktive i foreninger eller andre frivillige opgaver 

 88 pct. af de spurgte er meget glad eller glad for at bo deres boligområde 

 23 pct. har boet i området imellem 1 og 5 år 

 65 pct. har boet i området i over 5 år 

 60 pct. af de spurgte har haft besøg eller har besøgt naboer i opgangen 

 68 pct. af de spurgte angiver at have et meget godt eller godt helbred 

 9 pct. angiver at have et dårligt eller meget dårligt helbred 
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Beboernes sociale kapital: 

KRAM 

Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet omkring Sønderbrogruppens motto ’Sundhed for alle på Sønderbro’ 

er udmøntningen af nyt-KRAM faktorerne: Kompetence, Resurser, Anerkendelse og Mestring. Denne 

udmøntning tilstræber at øge beboernes sociale kapital. 

Disse KRAM faktorer er således nøglebegreber i beskrivelsen og bestemmelsen af beboernes sociale 

kapital. Udvælgelsen af spørgsmål til beskrivelsen af disse faktorer har været svær og kunne sikkert gøres 

bedre, og i opgørelsen af niveauet indenfor hver enkelt faktor ses der da også tydelige mangler, som er 

betinget af udgangsmaterialet. 

Ud fra svarene i spørgeskemaerne kan der gøres en forsigtig statusopgørelse over: 

 1) hvorledes det står til, eller om den del af beboerne, som har ’mere’ KRAM skiller sig ud fra dem der har 

’mindre’ KRAM’ og   

2) om de enkelte KRAM faktorer er koblede, således at hvis man har godt fat i en enkelt af faktorerne om 

man så også har fat i de andre. 

 

I de følgende gennemgang af svarene med ovenstående sigte er alle mængdeangivelser relative. Når der 

f.eks. står, at der er flere personer i en gruppe sammenlignet med en anden behøver det ikke at betyde, at  

der er mange personer i gruppen. Der er sproglig angivet en forskelsstørrelse med ord som lidt, klar, tydelig 

osv. Alle vurderinger står for min regning og er en subjektiv vurdering. I mange af svarkategorierne er det 

absolutte tal meget lille, og forskellen i to svarangivelser drukner derfor i usikkerheden, som er stor i en 

undersøgelse som denne. I sådanne tilfælde angives at der ikke er nogen forskel. 

 

Kompetencer: 

Hvis det at have en uddannelse er udtryk for at have flere kompetencer, end dem der ingen uddannelse 

har, og hvis det tillige er sådan at en længere uddannelse er udtryk for yderligere kompetence, kan man 

dele besvarelserne op i tre grupper: Én med beboere uden uddannelse, én med beboere med kort  (under 3 

år) uddannelse og én med beboere med længere uddannelse. I den følgende redegørelse udelader jeg dem 

under uddannelse(5 besvarelser), idet de ikke passer ind i denne gruppering.  Endvidere er der en gruppe 

besvarelser (7 i alt) som angiver ’andet’, også de er udeladt. 

Kompetence er her målt i tre niveauer:  

 Ingen uddannelse 

 Kort uddannelse – dvs. en faglig uddannelse (lærling, specialarbejder eller andet) eller uddannelse 

af mindre end 3 års varighed 
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 Længere uddannelse –dvs. uddannelse af 3-4 års varighed eller mere end 4 års varighed. 

  

1. Jo højere uddannelsesniveauet er jo hyppigere er der en anden med uddannelse i husstanden.  

2. Jo højere uddannelsesniveauet er jo flere er i arbejde. 

3. Jo højere uddannelsesniveauet er jo hyppigere er der en anden med lønindtægt i husstanden. 

4. Der er ingen forskel i hyppigheden af at leve sammen med en anden voksen. 

5. Gruppen uden uddannelse har besøgt eller haft besøg af naboer hyppigere end de andre grupper 

6. Der er ingen forskel i anciennitet eller tilfredshed med boligområdet. 

7. Der er ingen forskel i deltagelse i frivilligt arbejde. 

8. Gruppen uden uddannelse har en lille overvægt af rygere 

9. Gruppen uden uddannelse har en lille overvægt som ikke drikker noget med alkohol i. 

10. Gruppen uden uddannelse har klart færre som spiser slik og kager daglig. 

11. Der er ingen forskel i forbrug af søde drikke og mælk. 

12. Gruppen uden uddannelse har et klart mindre forbrug af fisk i kosten. 

13. Der er ingen forskel i forbrug af diverse typer brød og diverse typer vegetabilske fødeemner. 

14. Der er ingen forskel i forbrug af snacks. 

15. Der er ingen forskel med hensyn til at lave mad eller spise mad sammen med andre end familien 

16. Der er ingen forskel med hensyn til at spise diverse måltider sammen med andre end familien. 

17. Gruppen med længere uddannelse spiser hyppigere ved en pølsevogn mm. 

18. Der er ingen forskel i planlægning og udførelse af madlavning og måltidet. 

19. Gruppen med længere uddannelse køber klart hyppigere ind uden for Sønderbro. 

20. Der er ingen forskel i selvvurderet kropsvægt eller helbred. 

21. Gruppen uden uddannelse har relativt flest børn i hjemmet. 

22. Gruppen uden uddannelse har relativt flest børn i vuggestuen 

23. Grupperne uden uddannelse og kort uddannelse har relativt flest børn i børnehaven 

24. Gruppen med lang uddannelse har relativt flest børn i skolen 

 

Konklusion:  

Der konstateres en klar forskel i beboernes livsbetingelser på to vigtige områder afhængig af deres 

uddannelsesniveau. For det første har de husstande, hvor der er én med uddannelse uanset længden, 

hyppigere en anden voksen person, som også er uddannet. For det andet har de husstande, hvor der er én 

med uddannelse uanset længden, hyppigere en eller flere lønindtægter. Gruppen uden uddannelse har 

hyppigere været på besøg eller fået besøg af naboer, men der er ingen forskel i deres aktivitetsmønster på 

det frivillige område. Der synes at være forskel i gruppernes brug af børneinstitutionerne.  

Det ses, at ved højere kompetenceniveau har man samtidig højere resurseniveau men lavere niveau i 

anerkendelse (at føle sig anerkendt), mens der ikke er forskel i evnen til mestring. 
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Resurser: 

Jeg har valgt den gruppe af beboere, som er i arbejde, som havende flere resurser end dem der ikke er i 

arbejde. Også her udelades de 5 under uddannelse samt den ene beboer som har selvstændig virksomhed. 

Resurser er målt i to niveauer: 

 Personer uden lønindtægt (dvs. personer der er arbejdsløse eller i aktivering samt pensionister og 

efterlønnere). Studenter  og gruppen andet er ekskluderet) 

 Personer med lønindtægt (ekskl. selvstændige) 

 

1. I husstandene med en lønindtægt er der meget hyppigere en anden med lønindtægt. 

2. Beboere med en lønindtægt har hyppigere en uddannelse. 

3. I husstande med en lønindtægt er der hyppigere an anden med uddannelse. 

4. Der er ingen forskel i hyppigheden af at leve sammen med anden voksen. 

5. Beboere med en lønindtægt har mindre hyppigt besøgt eller haft besøg af naboer end dem, som er 

arbejdsløse, men pensionisterne har endnu mindre. 

6. Beboere med en lønindtægt har lidt lavere anciennitet i boligområdet og er lige så tilfredse med 

området som dem uden en lønindtægt. 

7. De to grupper er lige aktive i det frivillige arbejde. 

8. Beboere med en lønindtægt er dobbelt så hyppig ryger, og 

9. relativt flere af dem drikker ikke alkoholiske drikke, og meget få drikker alkoholiske drikke dagligt. 

10. Relativt færre af dem drikker sodavand daglig, men 

11. flere af dem drikker saft o.l. daglig, og 

12. lige mange i de to grupper drikker mælk daglig. 

13. Beboerne med lønindtægt spiser hyppigere kage og slik, og snacks. 

14. Der er ingen forskel med hensyn til at lave mad eller spise mad sammen med andre end familien 

15. Beboere med en lønindtægt spiser ikke hyppigere ved en pølsevogn mm. 

16. Der er ingen forskel i planlægning og udførelse af madlavning og måltidet. 

17. Der er ingen forskel i gruppernes foretrukne indkøbssteder. 

18. Lidt flere af dem med en lønindtægt vurderer deres vægt for høj 

19. Der er ingen forskel i gruppernes selvvurderede helbred 

20. Der er lige hyppigt børn i hjemmet med undtagelse af pensionisthjemmene. 

21. De to grupper (pensionister udelukket) sender lige hyppigt børnene i de lokale daginstitutioner. 

22. Lidt færre af hjemmene med lønindtægt sender børnene i Søndermarkskolen sammenlignet med 

hjemmene uden lønindtægt.  

 

Konklusion:   

Beboeren med lønindtægt er bedre uddannet og lever hyppigere sammen med andre med såvel lønindtægt 

som uddannelse. Forbruget af tobak, juice, kage mm og snacks er højere i gruppen med lønindtægt, og de 

angiver lidt hyppigere at veje for meget. Forbruget af alkoholiske drikke og sodvand er til gengæld mindre i 
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den gruppe. Grupperne er lige aktive i det frivillige arbejde. Gruppen med lønindtægt har besøgt eller har 

haft besøg af deres naboer sjældnere end de arbejdsløse, og pensionisterne endnu sjældnere. 

Det ses ved højere resurseniveau, har man samtidig højere kompetenceniveau, men ikke øget niveau i 

anerkendelse – at føle sig anerkendt (måske endda mindre) eller mestring. 

 

Anerkendelse: 

 

Jeg har valgt, at lade den gruppe af beboere, som har haft besøg eller har besøgt sine naboer i opgangen, 

være dem som nyder større anerkendelse, end dem der ikke har mødt naboerne på samme måde. Et aktivt 

naboskab er et andet udtryk for større social kapital. I den redegørelse er der ikke udeladt nogen af 

beboergrupperne, men man kan argumentere for at gruppen af pensionister og efterlønner, som er relativ 

stor (38 sv.t 47 pct.), som bl.a. er karakteriseret ved at have høj anciennitet i området, får en relativ mere 

fremtrædende position, men omvendt er det måske også denne gruppes særlige status, som bærer en 

væsentlig del at områdets samlede sociale kapital. 

Anerkendelse er målt i to niveauer: 

 Personer som har besøgt eller har haft besøg af sine naboer 

 Personer som ikke har besøgt eller ikke haft besøg af sine naboer 

 

1. I de to grupper er der lige mange i arbejde, men mange flere der er arbejdsløse i den besøgsaktive 

gruppe og lidt færre pensionister i samme gruppe. 

2. I gruppen af besøgsaktive er der flere husstande hvor andre også har en uddannelse. 

3. I de to grupper er der lige mange, der har en uddannelse. 

4. I de to gruppers husstande er der lige hyppigt andre med uddannelse. 

5. Personer der er besøgsaktive er lige så hyppigt samlevende som de andre. 

6. Personerne i de to grupper har boet lige længe i området 

7. Personerne i de to grupper er lige tilfreds med at bo i området. 

8. Personerne er lige aktive i det frivillige arbejde. 

9. Der er relativt flere personer i den besøgsaktive gruppe som ryger. 

10. Der er lige mange i de to grupper som dagligt drikker alkoholiske drikke 

11. Der er lige mange i de to grupper som slet ikke drikker alkoholiske drikke. 

12. Lidt flere i den besøgsaktive gruppe indtager daglig sodavand, juice, kager mm, snacks 

13. Lige mange i de to grupper drikker daglig mælk. 

14. Lidt færre i den besøgsaktive gruppe spiser fisk ugentlig. 

15. Forbruget af groft brød, hvidt brød, grøntsager og pomfritter er ens i de to grupper. 

16. Der er heller ingen forskel i planlægningen eller gennemførelsen af madlavning eller måltidet. 

17. Der er en lille overvægt af personer som både laver og spiser mad sammen med andre end familien 

i gruppen af besøgsaktive. 



19 
 

18. Lige mange i de to grupper spiser ved pølsevogn mm ugentlig. 

19. Der er ingen forskel i indkøbsvanerne. 

20. Lige mange i de to grupper vurdere sin egen vægt til at være for høj. 

21. Klart flere i den besøgsaktive gruppe vurderer sit helbred positive. 

22. Der er flere hjemmeboende børn i gruppen af besøgsaktive. 

23. De besøgsaktive familier har klart flest børn i såvel daginstitutionerne som skolen. 

 

 

Konklusion: 

De beboere, som har besøgt eller har haft besøg af deres naboer i opgangen, kommer fra husstande, som 

har flere børn i hjemmet end de beboere, som ikke er så aktive med at besøge naboer. De sender også 

deres børn i de lokale daginstitutioner og skole. Det ser ud til at de er større forbrugere af tobak, juice, 

kager, slik og snack. Erhvervsfrekvensen og uddannelsesfrekvensen er stort set ens i de to grupper. Der er 

klart flere arbejdsløse i gruppen der er besøgsaktive. 

Der er ingen sammenhæng mellem graden af anerkendelse (høj besøgsaktivitet) og de øvrige KRAM 

faktorer. 

 

Mestring: 

 

Evnen til at overkomme dagligdagens udfordringer i et boligområde som Sønderbro kan måles i graden af  

involvering  i områdets sociale liv i form af deltagelse i frivillige opgaver. Jeg har derfor valgt at lade 

deltagelse i frivilligt arbejde være udtryk for større mestringsevne hos personen, end hvis man ikke er aktiv. 

Der er heller ikke i denne redegørelse udeladt nogen gruppe. 

Mestring er målt i to niveauer: 

 Deltager i frivilligt arbejde 

 Deltager ikke i frivilligt arbejde 

 

1. I aktivgruppen er der færre i arbejde, men flere under uddannelse og flere pensionister 

2. I husstande med aktive er der færre andre voksne som har arbejde. 

3. I aktivgruppen er der lidt flere med erhvervsuddannelse og lang uddannelse samt færre uden 

uddannelse. 

4. I husstande med aktive er der flere andre voksne med lang uddannelse, færre under uddannelse, 

men ellers lige mange uden uddannelse. 

5. I aktivgruppen bor færre sammen med en anden voksen. 

6. I aktivgruppen er der lidt flere som har boet over 5 år i området og 

7. flere i aktivgruppen angiver stor tilfredshed med at bo i området. 

8. Lige mange i grupperne har besøgt eller har haft besøg af nabo i opgangen 
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9. Klart færre i aktivgruppen ryger. 

10. Forbruget af alkoholiske drikke er næsten ens i de to grupper, dog er der flest i gruppen som ikke er 

frivillig som overhovedet har et forbrug. 

11. Meget få  i de to grupper drikker alkoholiske drikke daglig 

12. Lidt færre i aktivgruppen drikker sodavand, juice o.l. daglig 

13. Lige mange drikker mælk daglig. 

14. Lige mange spiser snacks og kager mm daglig. 

15. Lige mange spiser fisk ugentlig 

16. Lidt flere i aktivgruppen spiser grovbrød og grøntager daglig 

17. Lidt færre i aktivgruppen spiser hvidt brød og pomfritter mm daglig. 

18. Der er ingen forskel i planlægning og udførelse af madlavning eller måltiderne. 

19. Der er ingen forskel i at lave mad sammen og spise sammen med andre end familien. 

20. Lige mange spiser ugentlig ved pølsevogn mm. 

21. Klart flere i aktivgruppen spiser i kantine mm daglig 

22. Klart færre køber færdigretter med hjem. 

23. Flere i aktivgruppen køber ind lokalt. 

24. Flere i aktivgruppen vurderer deres helbred godt 

25. Lige mange i grupperne angiver at de er overvægtige 

26. Der er ikke så mange børn i hjemmene med en aktiv frivillig men 

27. de børn der er i disse hjem,  går ikke i daginstitutionerne, modsat børnene fra familierne uden så 

aktiv frivillig arbejde 

28. Der er nogenlunde liga mange børn fra de to grupper i skolen. 

 

Konklusion:  

Den del af beboerne som er aktive i de frivillige opgaver skiller sig ud fra de øvrige beboere ved hyppigere 

at være enlige, måske pensionist eller ung under uddannelse, uden småbørn, har en uddannelse og har 

boet i området i mange år og er særdeles godt tilfreds med dette, ligesom de har et selvvurderet helbred 

som topper. Ud over at de ikke ryger så meget adskiller deres livsførelse sig ikke særlig fra den gruppe som 

ikke er aktiv som frivillig. Hustandende med frivillige har en lidt mindre erhvervsfrekvens og lidt højere 

uddannelsesfrekvens end husstandende uden frivillige.  

Beboerne som mestrer tilværelsen vurderet ud fra deres frivillige aktivitet, har også et højt 

kompetenceniveau, mens resurseniveauet og anerkendelsesniveauet ikke skiller sig ud. 

Resume: 

Denne analyse viser, at der i visse henseender er forskel på de beboere som har et højt kompetence- og 

resurseniveau og de øvrige beboere. Ligeså synes beboere med et højt mestringsniveau at skille sig ud på 

enkelte faktorer. Resultatet er ikke overraskende ud fra almindelig erfaring, og undersøgelsens øvrige 

delkonklusioner. At grupperne i alle andre parametre falder sammen, kan enten tilskrives at spørgeskemaet 

ikke er målrettet til denne opgave, at der er for få svar, at der p.gr.a. de andet sted beskrevne sproglige og 
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begrebsmæssige problemer er afgivet misvisende svar eller at tosprogede beboere er 

underrepræsenterede i undersøgelsen. Svaret skal formentlig findes i en kombination af mulighederne.  

Endvidere kan undersøgelsen afkræfte en teori om, at personer eller familier med godt fat i enkelte 

delelementer af ’KRAM’ faktorerne også har fat i de andre. 
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Alle kulturers køkken. 

Barbara Pedersen 

 

Jeg har i mødet med deltagerne i ’Alle kulturers køkken’ formidlet de syv nordiske kostråd, som var 

gældende indtil fornylig, på en alternativ og lidt mere praktisk måde. Jeg har især fokuseret på, at øge 

mængden af de fiberholdige grøntsager i måltiderne og at øge anvendelsen af frugt som dessert. Jeg har 

også været meget optaget af, at formidle betydningen af fedtfattige tilberedningsmetoder, og hvis det er 

nødvendigt at vælge rapsolie, som er billig og har en fin sammensætning. Et gennemgående tema var også 

at drikke vand til måltidet, at servere lækkert, afkølet postevand og undgå sukkerholdige væsker.   

 

 

Seks forskelige grupper beboere i ’Alle kulturers køkken’.  

Proces og forløb: 

1. Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.)  

2. Hvem er disse kvinder? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

3. Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

4. Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

5. Evaluering  

 

Gruppe 1.  

Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.)  

Til et borgermøde på Sønderbro ytrer tre kvinder fra Sri Lanka, at de godt kunne tænke sig at lære at lave 

dansk mad da deres børn efterspørger dansk mad i hjemmet. De kan ikke sproget i den grad, at de kan 

indhente oplysningerne / opskrifterne fra internet,  kogebøger eller andet. Og deres måde at tilberede 

maden på, samt ingredienserne er så anderledes, at de helst vil prøve det sammen med én, før de kaster sig 

ud i det så ukendte.  

Jeg tilbyder dem ALLE KULTURERS KØKKEN, dvs 3 – 4 møder i køkkenet, hvor vi gratis for dem kan tilberede 

maden og spise den sammen med deres familier.  For at motivere dem til at deltage imødekommer jeg 

deres ønske om at lære at lave dansk mad, dog med den betingelse, at de finder ca. 5 mere, som vil være 

med.  
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Hvem er disse kvinder? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

Alle kvinder i denne gruppe er fra Sri Lanka. Der er kun en, som taler/forstår dansk i tilskrækkelig grad til at 

der kan kommunikeres med gruppen med en sikkerhed om at blive forstået nok til at kunne gennemføre 

øvelserne med den ydbytte, der er tiltænkt, dvs sundhedsoplysning.  

Der er både hinduer og kristne i denne gruppe. Det betyder, at der ikke skal tilberedes mad med oksekød 

og at møderne ikke skal ligge på fredage, hvor en del af deltagerne kun spiser veganske madvarer.   Den 

dansktalende kvinde, som jeg er afhængig af ift kommunikation arbejder hver anden uge om aftenen, så vi 

mødes hver 14. dage, hvor hun kan deltage.  

I forbindelse med udfyldelsen af spørgerskemaet er der brug for hjælp.  De fleste af kvinderne kan ikke 

bruge computer og har brug for oversættelse af både skemaet og den vejledning, som gives i forbindelse 

med udfyldelse. Jeg får hjælp af en frivillig til at vejlede og af den dansktalende deltager til oversættelsen. 

 

 

Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

Kvinderne kender hinanden i større eller mindre grad. De kommunikerer frit med hinanden på deres 

modersmål. Mindre grupper, som skal arbejde sammen om et komfur, en ovn osv er blevet dannet 

spontant. I løbet af kort tid spotter jeg den gruppe, der virker mest usikker, og tilslutter mig den. Derfra 

bliver der vist og fortalt, hvad der skal gøres og hvordan.  Kvinderne er gode til at spørge den dansktalende 

om diverse, hvis de ikke forstår, hvad jeg siger, eller for at sikre sig, at de har forstået mig rigtigt. Til spisning 

kommer kvindernes familier, vi er mellem 25 – 35. 

 

Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

Det er ikke alle kvinder i denne gruppe,  jeg har direkte kontakt til før vi mødes første gang. Nogle af dem 

bliver introduceret/inviteret til forløbet i ALLE KULTURERS KØKKEN af de andre deltagere.  

Til det første møde udfylder kvinderne den udvidede version af spørgeskemaet, ”Sønderbroprocessens 

Folkesundhedskøkken – alle kulturers køkken”.  De får hjælp af en frivilig kvinde til at forklare spørgsmål i 

spørgerskemaet (på samme måde, som man har gjort i forbindelse med den store, randomiserede 

undersøgelse). Hun samarbejder med den sri lankanske kvinde, der fungerer som tolk. Der er een blandt 

kvinderne, som ikke har forstået/husket, hvad er grunden til, at vi mødes og vil svare ”nej” til spørgsmålet, 

om hun skal deltage i køkkenundervisning, som ALLE KULTURERS KØKKEN bliver kaldt i spørgeskemaet. Hun 

får det forklaret af tolken. Dette ser jeg som tegn på, at forståelsen for, hvad  meningen er med vores 

møder, er der. 

Under det første møde, hvor vi laver mad sammen, er det umuligt for mig at snakke om madens 

sammensætning og dennes indvirkning på vores helbred. Det er mig, der står for introduktion til det danske 

køkken og især fremgangsmåden kræver forklaring, da kvinderne viser sig ikke at kunne bruge opskrifterne. 

Kvindernes indbyrdes afklarende spørgsmål og min funktion som facilitator tager tid under selve processen. 

Det eneste tidspunkt, hvor vi kan snakke om madens smag og indhold er, når vi indtager maden sammen 
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med kvindernes familier. Men mine forsøg på at indlede en samtale omkring det, har ikke særlig stor 

succes. Tråden bliver ikke taget op og jeg opgiver hurtigt, da tanken om at føre monolog omkring sund mad 

virker malplaceret i sammenhængen, hvor ægtefæller og børn er med. Og jeg er også ret træt efter at have 

været meget på under fremstillingen og i forbindelse med modtagelse af gæster til spisning.  

Anden gang vi mødes forbereder jeg mødet på en anden måde. Jeg har:  

- fundet alle redskaberne frem (det har vist sig at være tidskrævende for mig at svare på, hvor 

tingene er, eller finder dem selv),  

- afmålt / afvejet ingrediencerne  til alle fire grupper  

- valgt en ret, som en stor del af tiden, kan ”passe sig selv“ , så der er tid til en kop te, mens alle 

kvinder sidder rundt om bordet, så vi kan snakke om mad og sundhed.  

Og: 

- vi mødes ½ time tidligere for at have bedre tid til at introducere ingredienserne og forskel på f. eks. 

svinekam og flæskesteg eller opbagt vs. jævnet sauce  

- der er ingen opskrifter uddelt (kvinderne kunne ikke bruge / læse dem sidste gang) 

Det er godt at have lidt tid til at snakke om mad og sundhed, mens vi er samlet til at drikke te.  Kvinderne 

virker interesseret, lytter, svarer, fortæller, hvad de ved om sundhed, f. eks. at olie er bedre end smør (altså 

for helbredet), som tit bliver brugt til madlavning i det sri lankanske køkken.   

Der er stadig ikke tid til at snakke om madens indhold under madens fremstilling, fordi 

fremstillingsprocessen er så ny for kvinderne, at de bruger al deres opmærksomhed på det og jeg - trods 

mine forberedelser - er stadig ret så optaget af diverse. Når vi spiser sammen med kvindernes familier 

virker snakken om mad og sundhed lige så malplaceret som sidst. Nok fordi det  kun er kvinderne, som har 

meldt sig til ”kurset”, og ikke deres familier. De kommer for at deltage i den sociale del af arrangementet. 

Desuden er forældrene optagede af deres børn osv.  

 

Evaluering  

Det er en stor udfordring for mig at facilitere med alt; fra at levere og afmåle ingredienserne, gennem at 

forklare måden at omgås råvarene på,  finde diverse remedier i køkkenets mange skabe, samtidig med at 

være opmærksom på gruppedynamik, formidling af relevant oplysning på det rigtige tidspunkt (som 

oversættelserne naturligvis  forsinker), for til slut at være vært til de mange nye mennesker, som kommer 

til spisning.  

Gruppe 2.   

Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.)  

På Sønderbro eksisterer der et netværk af kvinder, der kalder sig selv for Women Of the World - WOW. 

Kvinderne mødes en gang om måneden og hygger med diverse ting; intuitiv dans, fremstilling af smykker 

eller dekorationer til højtider, fortællinger. Samtidig udveksler de informationer om nye aktiviteter / 

oplevelser på Sønderbro. Kvinderne tager en ret med til mødet og laver et stort ta’-selv-bord. Netværket 

består af ca. 35 kvinder fra 18 – 70 år med forskellig etnisk baggrund.  
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Gruppe 2 er sammensat af kvinder, som kommer i dette netværk.  ALLE KULTURERS KØKKEN er af mig 

blevet præsenteret på et af møderne, hvor jeg udtrykte min interesse i at lave mad efter opskrifter fra 

deres hjemland. Derefter har nogle af kvinderne  ytret deres ønske om at deltage. 

 

 

Hvem er disse kvinder? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

Der er en polak, to columbianere,  to danskere, en litauer, en lette, en serber, en rumæner  og en iraker i 

gruppen.   

Der er ikke religiøse hensyn at tage ift hvad der spises eller ej ift denne gruppe. Der er til gengæld nogle 

allergier, intolerencer og præferencer at tage hensyn til, når der planlægges menu.   

Når der er så mange lande repræsenteret kan vi ikke i løbet af vores 3 – 4 møder nå at lave en opskrift fra 

hvert land, derfor er jeg opmærksom på, hvilke kvinder ikke kan opleve rollen som lærer i løbet af vores 

møder, sådan at de ikke føler sig overhørt / overset.   

 

Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

Nogle af disse kvinder kender hinanden bedre end andre, dette har betydning for gruppedynamikken og 

min opgave er at være opmærksom på at inkludere alle i nogenlunde samme grad. Både i processen og i 

dialogen omkring sundhed.  

Det fælles sprog er dansk, som ligger på forskellige niveauer hos kvinderne. Jeg er vant til at snakke med 

folk fra forskellige lande. Derfor opleves det forholdsvis nemt for mig at forstå deltagerne og jeg formår 

også at tale et simpelt sprog, som bliver forstået. Dette er ikke tilfældet imellem kvinderne, derfor fungerer 

jeg til tider også som tolk, hvor jeg gentager ytrede sætninger på dansk, der enten er tydeligere, korrigeret 

eller lettere omformuleret sådan at udsagnet kan blive forstået af modtageren.  

Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

Jeg har fået deltagerene i denne gruppe til at komme med forslag til, hvilke retter fra deres hjemland vi skal 

lave. Kvinderne, som kommer med forslagene, bliver automatisk dem, som viser hvordan retten skal 

tilberedes. På den måde er den ene af funktionerne, som jeg ellers stod for taget af mine skuldre. Jeg har 

mere tid og derved overblik over, hvad der forgår og kan bedre indlede dialog omkring mad og sundhed. 

Deltagerne i denne gruppe opsøger viden hos mig og virker nysgerrig efter at høre om diverse.  

Det er de retter, som vi laver, der er inspiration til vores dialog. Vi snakker om ingredienserne, 

tilberedningsmetoderne, fedtstofferne, som kan brugs til stegning.  Vi snakker om vand og hvor sundt det 

er at drikke i forhold til meget andet drikkelse. Vi drøfter forskel på hverdagsmad og festmad, og 

nøvendighed af at være opmærksom på, hvad man spiser i hverdagene - ikke så meget, hvad der spises til 

fester.  Vi snakker om supper og den gammeldages tidkrævende måde at laver supper på, på kraftben og 

suppegrønsager/urter vs den mere moderne måde at lave suppe på - bouillionterning.  
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Evaluering  

Jo flere gange vi mødes, desto bedre fungerer gruppen. Der er tydelige tegn på interesse og trivsel i form 

af, at kvinderne sikrer sig hos hinanden, at man kommer næste gang. De udtrykker, at de glæder sig til at se 

hinanden igen.   

Der er mange hensyn at tage på det sociale område og min opmærksomhed bliver tiltrukket af kvinderne 

som af den ene eller anden årsag deltager  i dialogen betydeligt mindre end andre. Disse kvinders evner på 

andre områder skal komme i spil, så de kan gøre sig bemærket på en positiv måde og opleve at de derved 

deltager som ligeværdige i vores møder.  

Til det første møde, hvor familerne som vanligt var inviteret til spisning viste sig, at den ene af 

familiemedlemerne var eksceptionelt opmærkomhedskrævende. Dette påvirkede stemningen i hele 

gruppen i den negative retning og jeg blev nødt til at handle på det. Jeg besluttede mig derfor at fortælle 

kvinderne, at ægtefællene samt ikke voksne børn, som bor hjemme hos dem var inviteret til fælles spisning. 

Dette frasorterede ovenover nævnte person.  

Jeg balancerer mellem at være en jævnbyrdig samtalepartner og professionel  og er usikker på, om 

kvinderne er opmærksomme på, hvem der siger hvad, og hvad der bliver husket. I øvrigt er det interessent 

for mig at vide, om kvinderne kan skelne mellem videnskab (dvs det, jeg baserer mine udsagn på) og 

traditioner, det man har hørt, erfaret, læst i en udtalelse af en kändis i bladet ”Se og hør” osv. Derfor 

beslutter jeg mig for, at det ikke kun er mig, der skal evaluere. I  stedet vil jeg gerne have kvinderne til at 

evaluere sig selv, eller rettere skrevet – til at evaluere, hvad de har fået ud af at mødes med mig.  

 

Gruppe 3 

Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.) 

Denne gruppe blev stiftet takket være min samarbejdspartner, som forvalter helhedsplanen for Sønderbro, 

nemlig Søndergien. Der er forskellige værksteder, der fremstiller f. eks. kort (til dåb, fødselsdag, jubilæer), 

syer tøj, laver smykker. Nogle tyrkiske kvinder, som har tilknytning til disse værksteder eller på anden måde 

til Søndergien havde lyst til at være i ALLE KULTURERS KØKKEN efter at tilbudet blev præsenteret for dem 

af Søndergiens medarbejder.  

Jeg har gjort invitationen til vores første møde ekstra attraktiv for dem ved at efterspørge de retter, som på 

tidspunktet var yderst aktuelle for disse kvinder at fremstille før den lige forestående Ramadan.  

 

Hvem er disse kvinder? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

Alle kvinder i denne gruppe er fra Tyrkiet og alle er muslimer. Derfor spiser de ikke svinekød, og øvrigt kød 

skal komme fra dyr, der er halalslagtet. De hverken drikker alkohol, eller bruger den i madlavning. I 

hjemmene spises der overvejende tyrkisk mad og det er disse kvinder, der står for fremstillig af maden. 
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Kvinderne ser det ikke som problem at handle ind i specielle foretninger, hvor de kan finde de rette 

krydderier osv.  Hverken prisen eller evt. afstand forhindrer dem. De oplever det heller ikke træls at bruge 

lang tid på at lave de tyrkiske retter, som oftest er tidkrævende at frermstille (efter deres eget udsagn). 

Flere af kvinderne ikke kan tale dansk, nogle forstår det ikke. En af medarbejderne fra Søndergien er med i 

gruppen og virker som tolk. På den måde ligner denne gruppe – gruppe 1. 

 

Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

Kvinderne virker positivt indstillet - dog forsigtige i starten. De ved godt, hvad for nogle retter der skal laves 

og hvordan det skal gøres. Men de er usikre på organiseringen.  Jeg lægger op til, at de fordeler sig i 

grupper efter eget valg og lader dem organisere deres arbejde.  

De ældre børn leger med de mindre i tilstødende lokale, de kommer alle på skift på en kort visit. Når vi er 

nået længere hen i forløbet, hvor det kan ses, hvad det er, vi er ved at fremstille, er der nogle børn, der 

bliver i køkkenet og er med til at lave maden. Kvinderne virker til at være vant til den måde at lave mad på, 

altså med børnenes tilstedeværelse.  

Stemningen er god, der er flere grineudbrud  og der bliver snakket og joket under hele forløbet. Noget af 

det går min næse forbi, da det hele forgår på tyrkisk, og tolken kan ikke nå et være med i alt. Jeg har dog 

fornemmelse af hygge. Børnene får en bid mad af og til alt efter, hvornår de får lyst. Det er mad, der kan og 

bliver taget med i legerummet ved siden af køkkenet.  

Nogle af mændene kommer også, på lidt forskellige tidspunkter, måske alt efter hvornår de får fri.   

 

Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

Deltagerene i denne gruppe siger tit noget om mad i forbindelse med sundhed. Der kommer udsagn af 

typen: ”Der er måske lige olie nok i den dej, men ellers bliver (smager) det ikke godt”. Og da jeg modtog 

indkøbslisten var der specifikationer på, hvor meget fedt, der skulle være i kødet.  

Jeg kobler mig på grupperne på skift og snakker med kvinderne om, hvad de laver, af hvilke råvarer og med 

hvilke krydderier. Det er enten tolken eller en af de kvinder, der er gode til dansk, som hjælper mig i 

kommunikationen. Jeg fornemmer, at  
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Gruppe 4 

Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.)  

Deltagerene i denne gruppe er fundet af mig blandt de mange frivillige som er tilknyttet Kulturhuset, 

Søndergien og Beboerhuset, dvs alle tre steder, som arbejder med boligsocial indsats på Sønderbro. De bor 

alle i området. De fleste har jeg skrevet til på Facebook, der er een i gruppen, som jeg inviterede personligt 

(han er ikke tilknyttet nogle af de moderne sociale medier). De frivllige kender hinanden lidt på kryds af 
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organisationerne, men arbejder med hver deres felt (hvor deres ressourcer ligger) til daglig. Nogle af disse 

mennesker, som jeg har inviteret til at deltage i ALLE KULTURERS KØKKEN har takket ja til tilbudet.   

Det tiltalende / motiverende her var, at jeg har samlet en gruppe, som havde deres frivillig arbejde med 

boligsocial indsats i området til fælles. De skulle lave noget helt andet end de plejer og det skulle de 

sammen.  

 

Hvem er disse mennesker? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

Disse mennesker  har ressourcer, som de vælger at bruge på frivilligt arbejde det sted, de bor. De er aktive 

diverse steder og har kontakt med mange borgere fra området. Ingen af dem er på arbejdsmarkedet, selv 

om de er i arbejdsdygtig alder, de fleste er førtidspensioneret og de er danskere. De mennesker vælger at 

fokusere på deres styrker, har stærke meninger, også i forhold til mad.  

Min opgaver bliver at finde ud af, hvilke rammer de trives i, sådan at de kan profitere af vores møder og 

måske endda få lyst til at videregive nogle af erfaringerne og viden til de borgere fra området, som de 

møder. Jeg forventer, at gruppen bliver den mest krævende af alle, især i forhold til formen af formidlingen 

af min viden af både teoretisk og praktisk karakter omkring mad og madlavning. Deltagerene er nemlig vant 

til at stå i rollen som lærer/mester , den har de valgt at påtage sig og virker til at være tilfredse med.  

Møderne er planlagt til januar og det har det været allerede siden oktober. Det er nemlig vigtigt for lige 

netop disse mennesker, som arbejder frivilligt, at kunne planlægge. De har ressourcerne og de vil brug dem 

og bruger dem. Når de nu er førtidspensionister, så er deres ressourcer begrænsede og de ved det.  Deres 

erfaring siger, at der ikke skal planlægges alt for meget på en gang, så de gør en dyd ud af at fordele deres 

arbejdstid / aktiv tid jævnt på dagene. Dette får dem til at yde deres bedste uden at deres helbred lider 

overlast.  

Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

Hvert enkelt af disse mennesker har en spændende fortælling om sit liv, som de gerne deler med de andre 

mens vi laver mad. De har også stærke holdninger og meninger om diverse ting, også om mad og sundhed. 

Derfor kommer der lidt spænding mellem nogle enkelte deltagere til de to første møder. Det er holdninger 

til maden, produktionen af maden, naturen, der bliver diskuteret, hvor en tilbedelse af naturen på den ene 

side og en regulær forbruger indstilling på den anden side står over for hinanden. På de to næste møder 

kommer fokus til at ligge på det, der er fælles, og dette medvirker til en afslappet og god stemning.  Det 

viser sig, at bortset fra de ting, som de har forskellige holdninger til, er der mange ting de har tilfælles.  

En af deltagerene var holdt op med at ryge for flere år siden og i løbet af sidste år havde planlagt og 

gennemført et vægttab på over 20 kg. To andre deltagerere har forsøgt at tabe sig på forskellige måder 

med mindre succes. En anden daltager viste sig at være allergisk over nogle madvarer. 
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Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

Der blev udvekslet viden og erfaringer fra deltagere og jeg supplerede eller opsummerede, eller gjorde 

opmærksom på nogle detaljer. Vi snakkede om de mange slankekure og hvordan det ikke giver mening at 

ændre sin kost i en periode, hvis man kommer tilbage til sine uændrede vaner derefter. Og i forlængelse af 

snakken om slankekure, drøftede vi madens betydning for sundhed (og ikke udseende og skønhedsidealer). 

På grund af interessen for allergier lige for denne gruppes vedkommen har vi også berørt dette emne i 

forhold til de madvarer, som var relevante.  

Det har været af betydning at have een i gruppen, som har opnået godt og stabilt resultat ud af sin 

kostomlægning. Hans erfaringer var troværdige på en håndgribelig og ikke teoretisk måde, som så ud til at 

tiltale deltagerene, virkede motiverende.   

Jeg brugte min viden om hver enkelte af deltagere til at give eksampler på, hvordan de generelle kostråd 

kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker.  Det var især i denne gruppe vigtigt at være opmærksom på at 

betragte deltagerene som enkelte individer med hver sin specifikke livssituation og livsholdning og 

omsætte de generelle kostråd til det enkelte menneskets livsstil. Det har været vigtigt for at øge chancen 

for en positiv modtagelse af viden at udvise respekt for de klare holdninger til madvarer, som de nu havde.  

   

Evaluering indtil nu. 

Det har været en udfordring at have en gruppe mennesker som spænder fra - et menneske som tilbeder 

naturen i den grad at hun er medlem af en religiøs gruppe, som har til sit formål at fejre naturen og 

betragter den som sin gud – til et menneske, som aldrig køber økologisk, ikke spekulerer over burhøns 

livsvilkår, ser ikke forbrug af antibiotika i griseproduktionen eller pesiticider i landbrug som noget, der 

vedrører hende.  

Det er en udfordring at opbygge en anerkendende relation til hvert enkelt individ i gruppen som består af 

mennesker med så forskellige livsanskuelser. Men relationen er nødvendig for at komme igennem med 

budskabet, og det ville jeg, derfor har jeg taget diskussionerne seriøst og været ærlig i formidling af egne 

holdninger.   

Jeg har gjort meget ud af at formidle, at af hensyn til kostråd i forbindelse med fedtsyresammensætingen 

tilrådes det at bruge f. eks. olie til madlavning, men at der frit kunne vælges, om det skulle være økologisk 

eller ikke økologisk rapsolie.  

 

Gruppen aftaler faktisk at mødes privat for at lave mad sammen igen.  Drøftelserne ser ud til at være endt i 

gensidig respekt og følelse af at få noget positivt eller godt ud at være sammen for deltagerene i denne 

gruppe, siden de ønsker at mødes igen i deres fritid.   
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Gruppe 5 

Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.)  

Gruppen består af polske forældre til børn, der kommer til polsk undervisning på Horsens Byskole, afd. 

Lindvigsvej (den tidligere Søndermarkskole), som ligger på Sønderbro. Via min kontakt til det polske miljø 

og igennem underviseren har jeg formidlet min invitation til ALLE KULTURERS KØKKEN. Jeg fik mulighed for 

at mødes med forældrene i forbindelse med deres afhentning af børn efter undervisningen. Min ankomst 

blev varslet af underviseren . Nogle af forældrene har sagt ja tak til tilbuddet og der var nok til at danne en 

gruppe.  

Hvem er disse mennesker? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

De er alle sammen forældre til mindre børn i skolealdren. De er alle sammen polakker og kommet til 

Danmark for at arbejde. De har tilknytning til det danske samfund via arbejdsmarkedet men har i øvrigt ikke 

kontakt til danske familier med jævnaldrene børn. Derfor har de ikke kendskab til det danske køkken, i 

hvert fald ikke ”inde fra”. De blev tilbudt at lære at bruge nogel af de mest udbredte / tilgægelige råvarer til 

at tilberede hurtige danske retter, som er børnevenlige. 

 

Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

Gruppen fungerer meget godt sammen med mig og med hinanden. De voksne har deres børn med under 

madlavningen. Børnene går til og fra som de har lyst, de har hinanden at være sammen med i et 

tilstødende lokale. Gruppen virker til at være meget selvstændig og initiativrig, jeg bruger ikke meget tid på 

at finde ting og sager, da de lynhurtigt har fundet ud af, hvor de skal lede efter dem henne. Hvis de ikke 

finder det eftersøgte redskab, finder de alternative måder at håndtere råvarene / situationen på.  De virker 

til at være ret fortrolige i forhold til håndtering af madvarer og selve madlavning (lige undtaget en  mandlig 

deltager),  snakker om de forskellige måder at gøre tingene på og har det fint både med at bruge forskellige 

metoder, eller at have forskellige prefærencer. Det gælder både de foretrukkne tilberedningsmetoder, 

råvarer eller fedtstoffer til stegning.  

 

Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

Det er ret detaljerede snakke vi får om mad. Deltagerene virker til at have en stor viden, udsprunget af en 

interesse for mad, som en vigtig del af sundheden, men også af fornøjelsen. Vi har snakket meget om mad, 

fordi selve fremstillingen af måltidet gik fuldstændig gnidningsfrit, derfor giver jeg kun eksempler på emner 

og forkorter i øvrigt meget.  

Der bliver snakket om madvarer produceret af mad-industrien versus madvarer f. eks. købt ved 

gårdbutikker, fisk, man selv fanger og honning fra nabos bier.  

Deltagerene give udtryk for, at de er klar over, hvilken betydning det har for børn (og voksne) at få 

nærende mad og f. eks. at spise mogenmad.  
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I forhold til den mad vi laver, bliver der snakket om fedtprocenten i hakket kød,  magre udskæringer,  

vigtigheden af at spare på fedtet både ved indkøb af madvarer og ved tilberedning. De fleste af deltagerene 

bruger rapsolie til stegning fordi de ved, at den indeholder overvejende mono- og flereumættede fedtsyrer 

og ikke ligesom f. eks. smør – de mættede. Dog bliver der også inddrømmet, at der er undtagelser, f. eks. 

hvis der serveres spejlæg om søndagen, bliver de stegt på smør, da det synes familien smager bedst. Der 

bliver stadig bagt i de fleste polske hjem, det er dog kun i weekenderne og det skal der ikke pilles ved, 

kunne jeg høre, ligesom, der ikke skal pilles ved den danske hygge  Der var dog nogle, der nævnte, at ud 

fra de ret traditonelle bagværk vælges de lettere af slagsen, dvs ”flødekager” bliver fravalgt.  

 

Evaluering  

Gruppen har svært ved at få tid til andet end arbejde, dansk undervisning og familieliv. Henvendelser til 

skat, kommune, læge, alt tager ekstra lang tid for dem, da de først er ved at lære det danske system at 

kende.  Kontakten med familien i hjemlandet er prioriteret ret højt og hos nogle undervisningen af børn i 

de forskellige fag på polsk. Dette foregår i Viborg hver lørdag og tager familien hele dagen.  Summa 

summarum er der ikke meget fritid tilbage, så der er ingen af dem, der dyrker en eller anden form for 

fritidsaktiviteter. De har mulighed for at deltage i Alle Kulturers Køkken kun fordi det er blevet tilpasset 

deres børns undervisning i polsk og er begrænset til få nøje planlagte møder. 

Der er stor forskel på denne gruppe i forhold til de øvrige grupper. Deltagerne er aktive, travle mennesker, 

som  samler på nyhederne om kost og sundhed fra de forskellige sammenhænge, som de bevæger sig i. 

Det, der er ret specielt, er en forholdsvis stor tendens til ikke at skelne mellem viden og tro.  De er 

interesserede i spændingsfeltet mellem mad og sundhed (især i forhold til deres børn), men har svært ved 

at finde ud af, hvad er rygter og hvad er reelt anbefalet. Vi får nogle spændende snakke om kilder til viden 

og muligheden for at spørge eksperterne, som der findes jo mange af på nettet såvel i Danmark, som i 

Polen. Gruppen består af mennesker i trediverne, som er forbruger af internettet i betydelig større grad 

end alle de andre grupper, jeg har haft.  

 

Gruppe 6 

 

Hvordan er gruppen samlet? (Den motiverende faktor.)  

Gruppen består af albanske kvinder. Disse kvinder har meldt sig til at deltage i Alle Kulturers Køkken. Jeg 

blev inviteret til et aftenmøde, hvor der var samlet ca. 50 albanske kvinder, hvor jeg fik mulighed for at 

præsentere projektet (en yngre kvinde har oversæt mit indlæg til albansk). Og der var en lille gruppe, der 

havde mulighed for  at deltage i madlavningen. Der skal understreges, at deltagelsen skulle overtales til af 

en af deres egne for de udviste ellers en stor skepsis. De fleste tilstedeværende, som havde mulighed for at 

deltage var på diverse offentlige ydelser og bange for at foretage sig noget, de ikke måtte i sådan en 

situation, eller at foretage sig noget, som vil ændre det syn, som de offentlige skal have på dem for at 

udbetale ydelsen. Der var desuden sproglig barriere, som var svær at overvinde, da de interesserede var 

midaldrende kvinder, som ikke talte dansk, eller talte og forstod det meget lidt.  
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Hvem er disse mennesker? Hvilke specielle hensyn er der at tage? 

Det er en gruppe som jeg kender mindst til af alle. Den dansktalende yngre kvinde, som har samlet den 

store gruppe er uddannet social rådgiver, virker positiv og inkluderende. Men resten af gruppen kan jeg 

næsten ikke snakke med, da deres sproglige færdigheder er på et lavt niveau. Det udfordrer den verbale 

formidling af viden og erfaringer.  Jeg er nødt til at planlægge indkøb af varer på en måde, hvor jeg kan vise 

forskel på 3 – 5% fedt i kødet og 16 – 20% dvs ikke kun tale om det men i højre grad vise det. Det gælder 

mange ingredienser , f. eks. solsikkeolie vs rapsolie, piskefløde vs madlavningsfløde.  I forhold til formidling 

af konsekvenserne af de valg håber jeg, at få hjælp til at den dansktalende yngre kvinde, lad os kalde hende 

– tolk.  

Kvinderne i gruppen er alle muslimer og spiser ikke svindekød, dette skal selvfølgelig medtages i 

planlægningen af menuen. 

Jeg har aldrig før mødt albaner (kun hørt om Mother Theresa) og kender ikke det albanske køkken, så jeg 

lader kvinderne bestemme menuen og indkøber ingredienserne i den tidligere omtalte varierende kvalitet.  

 

Hvordan er stemningen i gruppen? Hvordan forløber møderne? 

Til det første møde er tolken blandt dem, så der kan snakkes og oversættes. Når ingredinenserne vælges får 

vi kommunikeret med hinanden og kvinderne ser ud til at forstå min hensigt i at lede opmærksomheden på 

diverse i forhold til sundhed. De vælger tit at lave retten i to udgaver, så der kan smages forskel , når der 

bruges enten det ene eller det andet.  

Kvinderne snakker meget indbyrdes mens der afspilles albansk musik fra en I Phone.  De virker generte og 

tager oftest ikke selv initiativ til at snakke, så jeg lade dem arbejde og hygge med hinanden, mens de laver 

maden. Det viser sig at være nemmere at komme til at snakke med dem, når vi spiser. De vil gerne høre, 

om jeg kan lide maden og de fortæller, hvordan de oplever de forskellige ingredienser.   

Maden læner sig meget op af det tyrkiske køkken. Der er meget hvedemel og olie i den, samt friske 

grønsager dog ikke så mange krydderier. Maden er tidkrævende at lave og der bliver lavet meget af gangen. 

Det smager godt, synes jeg. 

 

Min formidling og deltagernes modtagelse af viden om den fysiske sundhed 

Det ser ud til, at kvinderne tænker på vægt i forhold til æstetikken, men ikke så meget i forhold til 

livsstilsygdomme. De giver også udtryk for, at nogle gange får de det dårligt efter maden, bliver oppustede 

osv. Det bliver mit udgangspunkt for formidling af viden.  

Der sker desværre det, at tolken, som er arbejdsløs, pludselig kommer på kursus og ikke kan deltage i 

resterende møder i Alle Kulturernes Køkken og det lykkes mig ikke at få fat i en anden. Resten af tiden er 
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jeg nødt til at formidle min viden på nogle alternative måde, med at pege på varedeklarationer, gør 

opmærksom på forskelle i indhold i to varer osv.  

 

 

Evaluering  

 Jeg nåede ikke at opfange typen af humor blandt kvinder, så vores kommunikation uden tolk blev lidt 

akavet og virkede lidt anstrængt.  Kvinderne havde ikke desto mindre udtrykt lyst til at mødes med mig en 

ekstra gang, som jeg tog, som udtryk for, at de trods alt trivedes. 

Kvinderne så ud til at komme fra forskellige områder af Albanien og havde lidt forskellige måder at 

tilberede reterne på. De brugte en del tid til at blive enige om, hvordan retterne skulle laves. Indkøbslisten 

kom til mig via tolken via mail, men det var forskellige kvinder, der afgav bestillingen, så det blev forskellige  

kvinder, som satte dagsorden til de 4 møder.   

Den sidste gruppe blev den, som jeg fik den ringeste relation til. Jeg kendte ingen af dem i forvejen og den 

relation jeg nåede at opbygge til tolken, kunne ikke gavne formidlingen, da hun ikke var der 3 ud af 4 gange. 

Jeg fik af samme grund heller ikke en viden om hver enkelt af dem, som kunne hjælpe mig til at 

tilrettelægge oplægget efter interesse og det har været svært at tune sig ind på gruppen. Så den formidlede 

viden blev generel og overfladisk. De kunne hellere ikke spørge ind til det, som jeg fægtede mig frem til.  
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Spørgeskemaundersøgelserne 

Jesper von Seelen, Gunner Nielsen 

En vigtig del af evalueringsdesignet har været knyttet til i alt fire spørgeskemaer. Der er gennemført to 

spørgeskemaer i hele boligområdet (kaldet basismålingerne / basisundersøgelserne) samt to 

spørgeskemaer i forbindelse med de gennemførte køkkenkurser (kaldet køkkenmålingerne).  

Målet med at gennemføre spørgeskemaerne har delvist været at få viden om køkkenkursernes effekt, samt 

at få en beskrivelse af beboerne på Sønderbro.  

 

Metodiske overvejelser 

Udvælgelse af deltagere 

Respondenterne  til 1. og 2. basisundersøgelserne er udvalgt tilfældigt efter flg. kriterier: 

Ud fra degulesider.dk er lister med alle husstande på flg. adresser Spedalsøe Torv, Sønderbrogade 56-68 

samt alle adresser i Mimersgade, Ægirsgade og Axelborg,  8700 Horsens gennemgået og i alt 89 husstande 

udvalgt systematisk på flg. måde. I opgangene på Spedalsø Torv, Sønderbrogade, Mimersgade og 

Ægirsgade, 50 stk. der er i 3 eller 4 etager og i alt ca. 400 boliger (erhvervslejemål er udeladt), er 1. th. 

udvalgt som første prioritet og 2. tv. som anden prioritet. Dvs. at der er udvalgt 50 ud af 400 husstande. I 

opgangene i Axelborg 1a og b-4a og b, 8 i alt der er med 8 etager og 192 boliger, er 1.th., 3. mf., og 6. th 

udvalgt som første prioritet. Som anden prioritet er valgt 2.tv., 4.mf., og 5.tv. Dvs. at der er udvalgt 24 ud af 

192 husstande. I opgangene 5a og b – 10 a og b, 12 opgange med 3 etager og 72 boliger, er 1.th., valgt som 

første prioritet og 1.tv., som anden prioritet. Dvs. at der er udvalgt 12 ud af 72 boliger. I ungdomsboligerne 

Axelborg, som der er 20 stk. af i alt, er valgt 3 stk. so første prioritet og 1 som anden prioritet. Dvs. 3 ud af 

20 boliger. 

Respondenterne til køkkenkursus undersøgelserne er alle deltagere på kurserne.  

Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelserne. 

Før 1. basisundersøgelse havde to frivillige ekstraheret ovenstående respondenter fra degulesider.dk og 

oplistet dem i et skema med navn eller navne på beboerne, tlf. numre og adresse. I skemaet var der 

desuden plads til at notere, hvem der har kontaktet dem, hvornår det er sket, hvornår der er en aftale, 

hvornår de er rykket hvis nødvendigt, og endelig om de er kommet og har besvaret spørgeskemaet. Hvis de 

enten ikke kom trods rykker eller klart afviste at ville deltage, er de strøget af listen og 2. prioriteten i 

samme opgang er kontaktet. Der var nogle få, som ikke kunne komme men gerne ville deltage, som derfor 

blev besøgt i hjemmet. 
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Beboerne blev telefonisk opfordret til fremmøde i Kulturhuset. Opringningen til respondenterne på listen 

skete sidst på eftermiddagen og om aftenen. De blev tilbudt flere fremmødemuligheder på forskellige dage 

og på forskellige tidspunkter. Evt. børn var velkomne til at følge med. Der blev sat flere til samtidig, idet der 

er 6 computere til rådighed. Der var frivillige til stede til at hjælpe med computerbetjeningen og nødvendig 

afklaring i det hele taget. Dette sidste viste sig at være vigtigt, idet mange tosprogede beboere havde 

meget svært ved både sproget i spørgeskemaet, men også begreber som f.eks. ’forening’, og derfor skulle 

hjælpes. Ved fremmødet serveredes en kop kaffe/te/sodavand og en bolle. De fremmødte informeredes og 

rundvistes samtidig i kulturhuset. 

 

Samme liste blev brugt i forbindelse med 2. basisundersøgelse, som blev gennemført udelukkende ved 

telefonisk kontakt. I den mellemliggende tid var flere af de oplistede beboere flyttet eller telefonnummeret 

ude af drift. Der er gjort forsøg på at finde et nyt nummer, der tilhører den pågældende adresse, men ingen 

af de 8 søgninger gav positivt resultat. Mange af svarene blev opnået ved første opringning, men andre 

opkald var resultatløse, og der blev maksimalt ringet 3 gange på hvert nummer. Der blev i nogle tilfælde 

lagt besked på telefonsvarer med opfordring til at ringe tilbage sener på aftenen, hvilket også skete.  

 

Vedrørende køkkenkurserne: Deltagerne besvarede samme spørgeskema 2 gange. Det bestod af 

basisspørgsmålene plus nogle ekstra spørgsmål målrettet kursusevalueringen Besvarelserne skete første 

gang i forbindelse med 1. kursusdag og anden gang ca. 3 mdr. efter sidste kursusdag. Besvarelserne blev i 

nogle tilfælde gjort på papirkopier og siden tastet ind. Der var frivillig tilstede i ved 1. besvarelse. 

Forløbet af spørgeskemaundersøgelserne 

 

1.basisundersøgelse 

Interviewene blev gennemført i perioden november 2011 til april 2012 idet ca. 80 pct. blev gennemført i 

november og januar (ingen i december) og resten i februar, marts og april. 

 

I alt var 89 husstande (adresser) udvalgt til at blive kontaktet pr telefon, derudover var lige så mange 

husstande udvalgt som reserve hvis den først prioriterede ikke ville/kunne deltage. Af uspecificerede 

grunde blev flere husstande kontaktet end planlagt, idet flere af reservehusstandene også blev indbudt, så i 

alt 105 husstande blev indbudt. Af de 210 husstande var der ikke oplyst tlf. nummer på de 74, ikke oplyst 

tlf. nummer eller person på 6 husstande, og på 10 husstande var beboerne fraflyttede (og de nye beboere 

ikke registreret på degulesider.dk). Flere husstande havde mere end et tlf. nummer og der var således 200 

tlf. numre oplyst. Der blev foretaget 239 tlf. opkald, idet der blev ringet op til 4 gange til enkelte husstande. 

Det lykkedes at få 81 beboere over 18 år fra 57 husstande interviewet. Dvs. en responsrate på 54 pct. af de 

udvalgte husstande, mens responsraten for det mulige antal personer i de 105 husstande ikke lader sig 

udregne. 
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Der blev registreret en skævhed i fremmødet afhængig af adresse i Axelborg kontra gaderne i Mimersgade  

kvarteret, idet beboere fra Mimersgade kvarteret i større udstrækning var villige til at møde frem i 

Kulturhuset, som jo også ligger i dette kvarter. Endvidere var det et indtryk hos de frivillige som foretog 

indkaldelsen ved telefonopkald, at relativt flere af de tosprogede beboere undslog sig for at deltage. 

Der blev aflagt 2 hjemmebesøg, resten af interviewene foregik i Kulturhusets café. 

Processen med at invitere personerne ved et tlf. opkald viste sig at være meget tidskrævende og behæftet 

med stor usikkerhed. Der var mange udeblivelser, og derfor skulle der ringes flere gange til mange 

husstande, før der var fremmøde. Fremmødet var for mange af beboernes vedkommende deres første 

besøg i Kulturhuset og cafeen, og dermed en lejlighed til information og præsentation af mulighederne på 

stedet. 

2. basisundersøgelse: 

Denne undersøgelse fandt sted i månederne juni til september (langt de fleste i august og september) 

2013. Som nævnt ovenfor blev samme skema som ved den første undersøgelse anvendt til registrering af 

telefonopkaldene mm. Notaterne på skemaet vedr. denne anden undersøgelse er imidlertid af en karakter, 

så en sikker analyse af antal husstande, der er blevet forsøgt kontaktet, antal afslag på deltagelse og total 

antal opkald, der er foretaget, ikke lader sig opgøre. Der blev opnået besvarelser fra 61 beboere fra 42 

husstande. Dvs. en responsrate på 40 pct. af de udvalgte husstande.  

Ligesom ved 1. basisundersøgelse var det indtrykket at tosprogede beboere i større udstrækning end 

dansksprogede ikke ønskede at deltage. 

 

Resultater: 

Analyse præsenteres i en række figurer, der hver repræsenterer et spørgsmål, eller et såkaldt item, fra 
spørgeskemaundersøgelsen.  
 

 Baggrundsspørgsmål – figur 1-6 

 Trivselsspørgsmål – figur 7-8 

 Helbredsspørgsmål – figur 9-11 

 Spørgsmål til mad og måltid – figur 12-22 

 Indkøbsspørgsmål – figur 23-24 

Figurer med titler der slutter på ’basis’ repræsenterer de to målinger fra hele boligområdet. Figurer med 
titler der slutter på ’køkken’ repræsenterer de to målinger fra hhv. før og tre måneder efter deltagelse i 
køkkenkurset. 
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Baggrundsspørgsmål – figur 1-6 

Første afsnit indeholder en række baggrundsspørgsmål, der beskriver respondenterne.  
 

Figur 1A. Er du? - Basis 
Krydset med: Måling

 

Figur 1B. Er du? - Køkken 
Krydset med: Måling

 

Som det ses i figur 1 er fordelingen på køn ganske forskellig på hhv. køkkenkurset og basismålingerne. 
Denne skæve fordeling udgør et metodisk problem, da køn har betydning for både kost- og indkøbsvaner.  
Det er vigtigt at tolke på resten af analysen med denne skævvridning i baghovedet.  
 

Figur 2A. Bor du sammen med en samlever eller andre voksne? - Basis 
Krydset med: Måling 
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Figur 2B. Bor du sammen med en samlever eller andre voksne? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Som det ses i figur 2 er fordelingen på om respondenten bor sammen med en samlever eller andre voksne 
lidt skæv. 58 % af respondenterne i basisundersøgelsen bor sammen med en samlever eller andre voksne, 
mens det kun gør sig gældende for 47 % af deltagerne i køkkenkurset. Der er som forventet ikke nogen 
forskel på før- og efter hverken på køkkenkurset eller på basismålingen. Da det givetvis også har betydning 
for spise- og indkøbsvaner om man bor sammen med en samlever eller andre voksne bør denne forskel på 
køkkenkurset og basismålingen give yderligere anledning til at tilskrive datasættet en relativ stor 
usikkerhed.        

 

Figur 3A. Er der hjemmeboende børn i husstanden? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

 

Figur 3B. Er der hjemmeboende børn i husstanden? - Køkken 
Krydset med: Måling 
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Som det ses i figur 3 er fordelingen på om respondenten har hjemmeboende børn stor da andelen af 
respondenter med hjemmeboende børn er næsten dobbelt så høj hos køkkenkursisterne sammenlignet 
med basismålingen. Ligesom i figur 1 & 2 har denne skævvridning betydning for spise- og indkøbsvaner.  

 

Figur 4 A. Uddannelse - Har du fuldført en videregående uddannelse? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 4B. Uddannelse - Har du fuldført en videregående uddannelse? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Som det ses i figur 4 er der kun en meget lille forskel i uddannelsesniveauet på køkkenkursisterne og 
basismålingen. Eneste forskel er at ca. 10 % flere fra basismålingen har en mellemlang uddannelse, mens 
ca. 10 % flere fra køkkenkurserne har svaret at de ingen uddannelse har.  

 

  



41 
 

Figur 5A. Er du: - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 5B. Er du: - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Som det ses i figur 5 er der kun en meget lille forskel i respondenternes arbejdssituation.  

 

Figur 6A. Hvor mange år har du boet i dette boligområde? - Basis 
Krydset med: Måling 
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Figur 6B. Hvor mange år har du boet i dette boligområde? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Som det ses i figur 6 er der kun en meget lille forskel i, hvor længe respondenterne har boet i boligområdet.  

 

Opsamling på baggrundsspørgsmål 

På flere af de målte parametre er der forskelle mellem deltagerne i køkkenkurserne og respondenterne i 
basismålingen. Køkkenkursisterne var primært kvinder, en lidt mindre andel af køkkenkursisterne boede 
sammen med en samlever, en væsentligt større andel af køkkenkursisterne havde hjemmeboende børn. 
Der er til gengæld ikke nogen væsentlig forskel på basismålingen og køkkenkursisterne angående 
jobsituation, uddannelsesniveau og hvor længe de har boet i området.  

Det er selvfølgelig vigtigt at holde disse forskelle i tankerne når man tolker på den efterfølgende analyse. 
Det er dog også vigtigt at holde for øje at spørgeskema data bliver anvendt til at dokumentere eventuelle 
forskelle i udviklingen fra før til efter i hhv. køkkenkursisterne og basismålingen. Det vi er interesseret i er 
om der har været en udvikling og ikke det absolutte niveau. Derfor er det mindre problematisk at der som 
udgangspunkt er forskel på de to grupper selvom det selvfølgelig ville være at foretrække at de to grupper 
var identiske. Vi er således fortsat i stand til at undersøge om udviklingen blandt køkkenkursisterne afviger 
fra basismålingerne.   
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Trivselsspørgsmål – figur 7-8 

De følgende spørgsmål handler om respondenternes trivsel hvor de bor.  
 

 

Figur 7A. Har du haft besøg af eller selv besøgt dine naboer i opgangen? - 

Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 7B. Har du haft besøg af eller selv besøgt dine naboer i opgangen? - 

Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 7 viser først og fremmest at køkkenkurset henvender sig til beboere der er vant til at være sociale 
med andre beboere. Da stort set alle deltagere i køkkenkurserne har haft besøg af sine naboer er der ikke 
nogen forskel på før og efter.   
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Figur 8A. Er du aktiv i foreninger, frivilligt arbejde eller lignende? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

 

Figur 8B. Er du aktiv i foreninger, frivilligt arbejde eller lignende? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 8 viser først og fremmest at respondenterne fra køkkenkurset i højere grad (65 %) end i basismålingen 
(46 %) er aktive i foreninger, frivilligt arbejde eller lignende. Denne tendens ligger helt i tråd med figur 7, 
der også peger på at køkkenkursisterne allerede har et socialt netværk.  

Den store forskel på før- og efter køkkenkurset synes umiddelbart svær at forklare. Projektgruppen 
oplevede under indtastningen af basisundersøgelsen af mange havde vanskeligt ved at forstå hvad en 
forening er og forskellen er muligvis blot et udtryk for en sproglig og forståelsesmæssig barrierer. Er det 
tilfældet kan spørgsmålet ikke tillægges nogen værdi.   

 

Opsamling på trivsel hvor du bor. 

Afsnittet ’trivsel hvor du bor’ viser at køkkenkurset i overvejende grad henvender sig til de beboere der i 
forvejen har et socialt netværk. Der er ikke noget i disse spørgsmål der peger på at køkkenkurserne har en 
positiv indflydelse på deltagerne sociale netværk eller trivsel og tilfredshed med at bo i området.  
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Helbredsspørgsmål – figur 9-11 

De følgende spørgsmål handler om respondenternes selvvurderede heldbred.   
 

Figur 9A. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 9B. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 9 viser at andelen af køkkenkursister, der vurderer deres helbred til at være meget godt før kurset var 
på niveau med basismålingen. Efter køkkenkurset er andelen af respondenter, der vurderer deres helbred 
til at være meget godt næsten fordoblet. Et positivt og væsentligt resultat. Respondenternes selvvurderede 
helbred er ens i de to basismålinger.  
 

Figur 10A. Mener du selv, din vægt er ok? - Basis 
Krydset med: Måling 
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Figur 10B. Mener du selv, din vægt er ok? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 10 viser at andelen af køkkenkursister, der vurderer deres vægt til at være helt ok falder fra 57 % før 
kurset til ca. 45 % efter kurset. Om dette fald skyldes at nogle af kursisterne har taget på eller om de har 
ændret deres opfattelse af hvad en ’helt ok’ vægt er vides ikke. På basismålingen ses også et fald – dog et 
væsentligt mindre fald end hos køkkenkursisterne.  

 

Figur 11A. Betyder mad noget for helbredet? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 11B. Betyder mad noget for helbredet? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 11 viser at køkkenkursisterne og basismålingen samlet set er stort set identiske i forhold til 
respondenternes vurdering af kosten betydning for sundheden. Det er bekymrende at andelen af 
respondenter fra køkkenkurset der svarer at kosten i høj grad er vigtig for helbredet er faldet efter kurset.      
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Opsamling på selvvurderet heldbred 

Et meget positivt resultat er at andelen af respondenter der vurderer deres eget helbred til at være meget 
godt er fordoblet blandt køkkenkursisterne tre måneder efter køkkenkurset. Samtidig er de lidt mindre 
tilfredse med deres vægt og vurdere i mindre grad at kosten betyder noget for helbredet.  
 

Det er bekymrende at køkkenkursisterne er mindre tilbøjelige til at tillægge kosten en betydning for 

helbredet efter de har været på kursus. Der kan være to forklaringer på dette resultat. Enten har 

køkkenkurserne ikke i tilfredsstillende grad formidlet kostens betydning for sundhed eller også har de 

sproglige usikkerheder omkring besvarelsen af spørgeskemaet været så store at figur 11 udelukkende er et 

udtryk for det. Svaret er måske en kombination af de to. 
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Spørgsmål til mad- og måltid. Figur 12-22 

De følgende spørgsmål handler om respondenternes mad- og måltidsvaner. Her i rapporten præsenteres 

kun de spørgsmål hvor der har været en udvikling. For at få overblik over de spørgsmål hvor der ikke var 

nogen udvikling henvises til bilag 1.  

Figur 12A. Hvor tit spiser du: - Rugbrød, grovbrød eller brød/boller med kerner 

- Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 12B. Hvor tit spiser du: - Rugbrød, grovbrød eller brød/boller med kerner 
- Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 12 viser en stor forskel på køkkenkursisterne og basismålingen. 70 % af respondenterne i 
basismålingen rugbrød, grovbrød eller brød/boller med kerner hver dag / flere gange om ugen, hvilket kun 
gør sig gældende fro 27 % af køkkenkursisterne. Desuden viser figur 14B at andelen af respondenter der 
aldrig spiser Rugbrød, grovbrød eller brød/boller med kerner er tre gang højere efter kurset end før kurset! 
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Figur 13A. Hvor tit spiser du: - Franskbrød, toastbrød eller lignende hvidt 
brød/boller - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 13B: Hvor tit spiser du: - Franskbrød, toastbrød eller lignende hvidt 

brød/boller - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 13B viser at andelen af respondenter der spiser lyst brød dagligt bliver firedoblet blandt 
køkkenkursisterne efter kurset, mens andelen der aldrig spiser lyst brød er halveret blandt kursisterne. Til 
gengæld er andelen af respondenter i basismålingerne der aldrig spiser lyst brød mere end fordoblet.  
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Figur 14A. Hvor tit spiser du: - Grøntsager, bælgfrugter eller rodfrugter - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 14B. Hvor tit spiser du: - Grøntsager, bælgfrugter eller rodfrugter - 
Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 14 viser at køkkenkursisterne før kurset svarede næsten identisk med basismålingen på spørgsmålet: 
Hvor tit spiser du: - Grøntsager, bælgfrugter eller rodfrugter? Efter kurset er andelen af respondenter der 
spiser grøntsager, bælgfrugter eller rodfrugter en gang om ugen mere end fordoblet. Der er ikke nogen 
væsentlig udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2. 
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Figur 15A. Hvor tit spiser du: - Chokolade, slik eller kage - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 15B. Hvor tit spiser du: - Chokolade, slik eller kage - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 15 viser at køkkenkursisterne efter kurset er begyndt at spise væsentligt mere chokolade. Der er ikke 
nogen væsentlig udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2.   

 

Figur 16A. Hvor tit spiser du: - Snacks (chips, pop-corn, peanuts eller 
lignende) - Basis 
Krydset med: Måling 
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Figur 16B. Hvor tit spiser du: - Snacks (chips, pop-corn, peanuts eller 
lignende) - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 16 viser at køkkenkursisterne efter kurset er begyndt at spise væsentligt flere snacks. Der er ikke 
nogen væsentlig udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2. 
 

Figur 17A. Hvor tit drikker du: - Mælk - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 17B. Hvor tit drikker du: - Mælk - Køkken 
Krydset med: Måling 
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Figur 17 viser at andelen af respondenter der drikker mælk dagligt er fordoblet blandt køkkenkursisterne 
efter kurset. Der er ikke nogen væsentlig udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2. 

 

Figur 18A. Hvor tit drikker du: - Øl, vin eller andre drikke med alkohol i - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 18B. Hvor tit drikker du: - Øl, vin eller andre drikke med alkohol i - 
Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 18 viser at kursisterne i langt mindre grad end respondenterne i basismålingen drikker alkohol. Et 
forhold der givetvis hænger sammen med at det primært var kvinder der deltog i køkkenkurserne. Der er 
desuden en tendens til at kursisterne drikker mere alkohol efter kurset. Der er ikke nogen væsentlig 
udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2. 
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Figur 19A. Ryger du? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 19B. Ryger du? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 19 viser at kursisterne i langt mindre grad end respondenterne i basismålingen ryger. Et forhold der 
givetvis hænger sammen med at det primært var kvinder der deltog i køkkenkurserne. Desuden viser figur 
19B at andelen af respondenter der ryger er tre gang så høj efter kurset! Der er ikke nogen væsentlig 
udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2.   

 

Figur 20A. Hvor mange gange om ugen spiser du morgenmad? - Basis 
Krydset med: Måling 
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Figur 20B. Hvor mange gange om ugen spiser du morgenmad? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 28 viser at køkkenkursisterne og respondenterne i basismålingen spiser morgenmad i ca. samme 
omfang. Figur 28B viser en tendens til at flere køkkenkursister spiser morgenmad tre måneder efter kurset.  

 

Figur 21A. Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden 

aftensmad sammen? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 21B. Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden 

aftensmad sammen? - Køkken 
Krydset med: Måling 
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Figur 21 viser at køkkenkursisterne tre måneder efter kurset i væsentligt højere grad end før kurset spiser 
aftensmad hele familien samlet.  

 

 

Figur 22A. Hvor ofte spiser du et måltid i en pølsevogn, en grillbar, et 
cafeteria, et pizzeria, en burgerbar eller lignende? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 22B. Hvor ofte spiser du et måltid i en pølsevogn, en grillbar, et 

cafeteria, et pizzeria, en burgerbar eller lignende? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 22 viser at køkkenkursisterne tre måneder efter kurset i væsentligt mindre grad spiser måltider i en 
pølsevogn, en grillbar, et cafeteria, et pizzeria, en burgerbar eller lignende.  

 

Opsamling på mad- og måltidsvaner 

Deltagerne i køkkenkurset har haft en negativ udvikling på følgende spørgsmål: 
 

 Hvor ofte spiser du rugbrød, grovbrød eller brød/boller med kerner? 

 Hvor tit spiser du franskbrød, toastbrød eller lignende hvidt brød/boller? 

 Hvor ofte spiser du chokolade, slik eller kage? 
 Hvor ofte spiser du snacks? 
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 Hvor tit drikker du øl, vin eller andre drikke med alkohol i? 

 Ryger du? 
 

Til gengæld har deltagerne i køkkenkurset haft en positiv udvikling på en række andre spørgsmål:  

 Hvor ofte spiser du grøntsager, bælgfrugter eller rodfrugter? 

 Hvor ofte drikker du mælk? 

 Hvor ofte spiser du morgenmad? 

 Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden aftensmad sammen? 

 Hvor ofte spiser du måltider i en pølsevogn, en grillbar, et cafeteria, et pizzeria, en burgerbar eller 
lignende? 

 
Flere af disse forskelle er ganske store – både i positiv og negativ retning. Noget tyder altså på at 

køkkenkurserne er lykkedes på nogle områder, mens det synes at have haft ingen eller en negativ effekt på 

andre områder.  
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Indkøbsspørgsmål – figur 23-24 

De følgende spørgsmål handler om respondenternes indkøbsvaner.  
 

Figur 23A: Hvem bestemmer for det meste, hvad der købes ind? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 23B. Hvem bestemmer for det meste, hvad der købes ind? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 23 viser ingen forskel på basismålingen og køkkenkursisterne eller nogen udvikling efter køkkenkurset 
på spørgsmålet om hvem der bestemmer hvad der skal købes ind. Der er heller ikke nogen væsentlig 
udvikling i mellem basismåling 1 og basismåling 2.   
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Figur 24A. Hvor bliver der oftest købt ind til dagens måltider? - Basis 
Krydset med: Måling 

 

Figur 24B. Hvor bliver der oftest købt ind til dagens måltider? - Køkken 
Krydset med: Måling 

 

Figur 24 viser at det ikke er lykkedes at køkkenkurserne at bidrage til at deltagerne i højere grad køber ind i 
nærområdet – tværtimod.  

 

Opsamling på indkøbsvaner 
 

Der er ikke noget i dette datasæt, der tyder på at indkøbsvanerne er blevet ændret efter køkkenkurset.  

 

Opsamling på hele spørgeskemaet – konklusion 

 

De væsentligste erfaringer der kan drages på baggrund af spørgeskemaet er.  

 

1. Der er forskel på køkkenkursisterne og basismålingerne. Man kan altså konkludere, at 
køkkenkurserne henvender sig til en gruppe beboere med en række specifikke karakteristika. F.eks. 
er det meget sigende, at de respondenter, der har deltaget i køkkenkurserne i højere grad end i 
basis målingerne, er vant til at få besøg fra naboer i opgangen (figur 7). Det er altså i vid 
udstrækning de beboere der i forvejen har et socialt netværk, der har deltaget i køkkenkurset. 
Denne pointe er vigtig at fremhæve for at sikre at fremtidige projekter på Sønderbro eller andre 
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steder medtænker de udfordringer der ligger i at få inkluderet de beboere, der ikke er vant til at 
deltage i sociale netværk. 
 

2. Der er meget stor forskel på køkkenkursisterne udvikling inden for forskellige områder: Deltagerne i 
køkkenkurset har haft en negativ udvikling på følgende spørgsmål: 

 

 Hvor ofte spiser du rugbrød, grovbrød eller brød/boller med kerner? 

 Hvor tit spiser du franskbrød, toastbrød eller lignende hvidt brød/boller? 

 Hvor ofte spiser du chokolade, slik eller kage? 

 Hvor ofte spiser du snacks? 

 Hvor tit drikker du øl, vin eller andre drikke med alkohol i 

 Ryger du? 
 

Til gengæld har deltagerne i køkkenkurset haft en positiv udvikling på en række andre spørgsmål:  

 

 Hvor ofte spiser du grøntsager, bælgfrugter eller rodfrugter? 

 Hvor ofte drikker du mælk? 

 Hvor ofte spiser du morgenmad? 

 Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden aftensmad sammen? 

 Hvor ofte spiser du måltider i en pølsevogn, en grillbar, et cafeteria, et pizzeria, en 
burgerbar eller lignende? 

 
Flere af disse forskelle er ganske store – både i positiv og negativ retning. Noget tyder altså på at 

køkkenkurserne er lykkedes på nogle områder, mens det synes at have haft ingen eller en negativ 

effekt på andre områder.  

En vigtig erfaring at tage med fra dette projekt er således at den kompleksitet der knytter sig til 

viden og handlekompetencer omkring sundhed skal prioriteres. Fokus på nogle, måske smalle, 

områder uden blik for den store sammenhæng vil næppe give den store sundhedsmæssige gevinst.  

3. Et meget positivt resultat er at andelen af respondenter der vurderer deres eget helbred til at være 
meget godt er fordoblet blandt køkkenkursisterne tre måneder efter køkkenkurset. På trods af den 
store forskel på resultatet på forskellige områder (som nævnt ovenfor) har respondenternes 
selvvurderede helbred altså udviklet sig særdeles positivt.   

 

Metodiske udfordringer 

Flere svar peger på en så store og uventet udvikling at det må give anledning til en vis skepsis omkring 

validiteten af svarerne. De frivillige, der hjalp til omkring både bais 1 og basis 2 oplevede både sproglige og 

forståelsesmæssige udfordringer. Ovenstående analyse er ikke lavet uden opmærksomhed på denne 

problematik, men ud fra devisen om at man må arbejde med det man har. Analysen gennemført med det 

data der er tilgængelig. Alternativet er slet ingen analyse.  
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En vigtig erfaring man kan drage fra denne evaluering er at når en væsentlig del af respondenterne til en 

undersøgelse ikke har dansk som modersmål bør man holde antallet af spørgsmål så lavt som muligt og 

sprogbruget så simpelt som muligt.   
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Evaluering af evalueringen 

Jesper von Seelen, Michael Lundgren, Birthe Hansen 

 

I forbindelse med første runde af spørgeskemaundersøgelsen oplevede flere af projektgruppens 

medlemmer, at mange af undersøgelsens deltagere, der oprindeligt var skeptiske overfor at deltage i 

spørgeskemaundersøgelsen, havde en rigtig god oplevelse ved at komme ned i cafeen og svare på 

spørgsmålene. Det virkede som om at det var en succesoplevelse for nogle deltagere at overkomme både 

sprogbarrierer og måske også en nervøsitet for at deltage i en undersøgelse. Desuden oplevede 

projektgruppen, som forventet, også en gruppe beboere, der ikke ønskede at deltage i undersøgelsen på 

trods af, at der blev gjort mange forsøg.    

På baggrund af disse indtryk blev det besluttet at lave tre gruppeinterviews med nogle af undersøgelsens 

deltagere.  

Ønsket med denne lille interviewundersøgelse var at få en form for evaluering af evalueringen. Som nævnt 

var det projektgruppens oplevelse at deltagelsen i undersøgelsen for nogle deltagere var ganske positiv, 

men der synes stadig for en del beboere at være en række barrierer for at deltage. Ved at gennemføre tre 

interviews med deltagere fra undersøgelsen er det muligt at få beskrevet oplevelsen af at deltage fra 

deltagerne selv og ikke blot gennem projektgruppen.  

Det er vigtigt at understrege at interviewundersøgelsen ikke er et udtryk for utilfredshed med 

svarprocenten i spørgeskemaundersøgelsen – som projektgruppen er meget tilfreds med. Det er alene et 

udtryk for nysgerrighed omkring, hvordan deltagerne i undersøgelsen oplevede det at deltage.   

Formål: 

Formålet med at gennemføre de tre interviews var først og fremmest at forsøge at beskrive deltagernes 

oplevelse af at være en del af spørgeskemaundersøgelsen.   En god beskrivelse af deltagernes oplevelse af 

både negative og positive karakter kan være værdifuld i eventuelle kommende lignende indsatser.  

Det var også formålet, at nogle af projektets deltagere skulle oparbejde erfaringer med at gennemføre 

denne type interviews. Interviewene blev således gennemført i et samarbejde mellem en medarbejder fra 

KOSMOS med stor interviewerfaring og to beboere uden forudgående interviewerfaring.  

Metodiske overvejelser og beskrivelse af metode: 

De tre deltagere i ’interviewgruppen’ mødtes to gange og planlagde interviewene. Der blev udarbejdet en 

interviewguide, hvor det blev tydeliggjort hvad der var forskningsspørgsmål (de spørgsmål interviewene 

skulle besvare) og interviewspørgsmål (de spørgsmål som interviewerne skulle stille).    

Der blev indkaldt 5-6 personer til hver af de tre grupper. Til det første interview mødte kun en enkelt 

person op, mens der var 4-5 deltagere i de sidste to interviews. Hvert interview varede 20-45 minutter. 

Interviewene blev optaget på en diktafon og efterfølgende gemt som digitale filer. Analysen foregik ved at 

KOSMOS-medarbejderen gennemlyttede interviewene og lavede en skriftlig opsamling med afsæt i de fire 
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forskningsspørgsmål. Efterfølgende bidrog ’interviewgruppens’ to yderligere deltagere med deres input til 

analysen. Da omfanget af interviewmaterialet ikke var stort var det ikke nødvendigt at transskribere de tre 

interviews eller anvende mere avancerede analysestrategier som f.eks. kodning. Datamaterialet var ikke 

større end at det umiddelbart var overskueligt, og de enkelte deltageres udsagn blev brugt til at besvare 

forskningsspørgsmålene. Lydfilerne blev brugt til at gennemgå interviewene en ekstra gang for at tjekke om 

analysen svarede overens med interviewpersonernes svar samt at sikre rigtigheden af de konkrete citater, 

der bruges i denne redegørelse.  

Planlægningen, gennemførslen og analysen af de tre interviews fulgte almindelige retningslinjer for 

semistrukturerede forskningsinterviews (f.eks. Kvale & Brinkmann, 2009) i så høj grad som det var praktisk 

muligt. Interviewguiden findes sidst i denne redegørelse.  

Der var at par udfordringer forbundet med interviewene. For det første blev det klart for os under 

afviklingen af interviewene at de deltagere, der kunne lokkes til at deltage i disse interviews, typisk var 

beboere med stort overskud. Det lykkedes derfor ikke at få de deltagere i tale, som havde haft stor skepsis 

eller direkte modstand mod at deltage i undersøgelsen. Det lykkedes altså kun i mindre grad, at få de 

deltagere i tale, som var bedst egnet til at bidrage til formålet med interviewene. Desuden opstod der nogle 

sproglige udfordringer, da et par af interviewdeltagerne havde vanskeligt ved at følge med i samtalen, da 

de ikke havde dansk som deres modersmål.    

 

Spørgsmål og svar 

Spørgsmål 1. Hvordan var det at deltage i undersøgelsen? 

Det blev ret hurtigt under interviewene klart at ønsket om at få de deltagere i tale, der havde været 

skeptiske omkring deltagelsen ikke ville lykkedes. Alle interviewpersoner gav udtryk for at de oplevede 

deltagelsen i undersøgelsen som noget positivt, og ingen af gav udtryk for at de før deltagelsen havde 

nogen større modstand mod at deltage.   

Mange interviewdeltagere nævnte at de syntes, at det var hyggeligt at deltage. En deltager formulerede det 

således: ’Jeg synes at det var fint. Vi fik os jo også en lille sludder’.   

Interviewdeltagerne oplevede således heller ikke deltagelsen i undersøgelsen som noget der gjorde den 

store forskel.  F.eks. sagde en interviewdeltager: ’Altså ved mig gjorde det ikke nogen stor forskel. Jeg 

svarede og så var det det’. En anden sagde: ’De fleste spørgsmål gik på den måde jeg allerede lever så på 

den måde har det ikke betydet så meget, men det kunne da godt give nogle ideer’.  

Flere af interviewpersonerne nævnte, at de blev mere opmærksomme på forhold omkring kost og sundhed 

efter at have svaret på spørgsmålene. ’Jeg synes egentlig at jeg blev mere opmærksom på sådan noget med 

kost. Det har jeg nok tænkt lidt mere på siden’. Dog havde interviewdeltagerne vanskeligt ved at give 

konkrete eksempler på, at deltagelsen i undersøgelsen i sig selv havde skabt nye refleksioner eller 

erkendelser omkring sundhed. Det virker logisk, at deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse om sundhed 

vil give anledning til at reflektere over egen sundhed, men da interviewdeltagerne som sagt havde 
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vanskeligt ved at pege på konkrete ændringer i mad- eller indkøbsvaner, tolker vi det således, at 

deltagelsen i undersøgelsen ikke har haft nogen større betydning for interviewundersøgelsens deltagere.  

Det var tydeligt, at deltagerne i høj grad oplevede både projektet omkring kulturhuset og selve 

undersøgelsen som en form for anerkendelse, ikke af dem personligt men af boligområdet. 

Interviewdeltagerne gav tydeligt udtryk for både glæde ved og stolthed over at bo i området og opfattede 

undersøgelsen som et forsøg på at gøre noget positivt for området. Adskillige interviewdeltagere nævnte 

også dette som et forhold, der havde betydning for at de gerne ville deltage. Den gængse opfattelse var, at 

når der var fokus på nærområdet, og der blev gjort forsøg på at gøre lokale forskelle, så bakkede de gerne 

op.  

Der var under interviewene adskillige opklarende spørgsmål omkring hvem det ’egentlig’ var der stod for 

hhv. projektet og undersøgelsen – nogle sondrede i øvrigt mellem de to, andre gjorde ikke. F.eks. blev 

KOSMOS-medarbarbejderen spurgt om hans baggrund for at deltage i interviewet, og en enkelt deltager 

ønskede at vide: ’Hvad er det egentlig de studerer til’? Deltagelsen i undersøgelsen bar for adskillige 

interviewdeltagere præg af noget (ikke yderligere defineret) officielt eller offentligt, hvilket blev opfattet 

som noget positivt. Man kan dog også forestille sig, at nogle af de beboere, der ikke ønskede at deltage i 

interviewundersøgelsen, netop afslog at deltage, fordi det mindede om noget officielt eller offentligt.  

Der synes altså at være et dilemma i den måde projekter af denne type italesættes på og i hvor høj grad, 

der bør lægges vægt på at projektet er knyttet til noget der kan opfattes som ’officielt’. Flere af de 

interviewdeltagere, der var med i denne undersøgelse, oplevede netop, at det faktum at nogen udefra 

gennemførte undersøgelsen, var en form for blåstempling af deres nærområde. I den sammenhæng er det 

væsentligt at lægge mærke til, at deltagerne hverken forholder sig til Nordea-fonden eller KOSMOS. De to 

organisationer spiller ingen rolle i deltagernes optik. Det er blot princippet om, at der er nogen udefra der i 

en meget løs optik af noget ’officielt’ forsøger at gøre en indsats i deres område. På den anden side af 

dilemmaet har man de beboere, der tidligere måske har haft en konflikt med det offentlige eller kender 

nogen, der har haft en konflikt med det offentlige, og derfor fravælger deltagelse. 

 

Spørgsmål 2. Var det ubehageligt at komme ned i kulturhuset og svare på spørgeskemaet? 

Ingen af deltagerne oplevede deltagelsen i undersøgelsen som noget negativt eller ubehageligt.  

 

Spørgsmål 3. Hvis du også har besvaret på spørgeskemaet i den tlf. undersøgelse som foregår i disse 

uger, hvad synes du så om den måde at deltage? 

Som forventet var interviewdeltagerne delte på dette spørgsmål. Nogle foretrak at bliver interviewet over 

telefonen da det sparede tid, mens andre foretrak den tryghed de oplevede ved at kunne spørge om hjælp i 

cafeen. Flere interviewdeltagere pegede også på, at det var bedre for dem at sidde ved computeren og 

svare da det gav dem mere tid. I telefonen følte enkelte interviewpersoner sig lidt presset på tid.  

Adskillige interviewdeltagere gav udtryk for, at det var en god ide at komme ned i cafeen ved den første 

undersøgelse, men at det havde været fint at svare over telefonen anden gang, da de så vidste hvad det 
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handlede om. En interviewdeltager formulerede det således: ’Jeg synes at første gang var det da rart at få 

talt med dem der var her – at få sat nogle ansigter på’.  

Flere interviewdeltagere pegede også på, at de måske ville tro, at der var tale om en henvendelse fra en 

tele-salgsperson, hvis de ikke i forvejen vidste, at det drejede sig om at projekt med værdi for lokalområdet.  

De fordele der blev nævnt i forhold til at bruge telefoninterview var primært knyttet til at denne metode 

krævede mindre tid. De fordele der blev nævnt i forhold til at møde op i kulturhuset var, at det gav mere 

tryghed i forhold til at kunne spørge enten til specifikke spørgsmål eller til formålet med spørgsmålene. 

Desuden blev det nævnt, at det gav lidt mere ro at sidde ved computeren i stedet for at have en ventende 

på et svar i telefonen.  

Med baggrund i interviewdeltagernes respons kan det anbefales, at deltagere i lignende undersøgelser 

både har muligheden for at besvare over telefon og ved personligt fremmøde.   

Spørgsmål 4. Hvis vi skulle gentage en spørgeskemaundersøgelse en anden gang – hvad kunne så bidrage 

til at respondenterne har lyst til at deltage? 

De fleste ideer kredsede om at gøre værdien for nærområdet ved at bakke op om projekter og 

undersøgelser som dette endnu tydeligere. Mange interviewdeltagere pegede på, at det er vigtigt at 

tydeliggøre, at deltagelsen bidrager til fællesskabet. Interviewdeltagerne beskrev, at de gerne deltog netop 

fordi, at de oplevede en tilknytning til området, og at de gerne gør en indsats (f.eks. at deltage i en 

undersøgelse) hvis det er godt for området. Den generelle holdning blandt interviewdeltagerne var, at man 

med fordel kunne tydeliggøre at området som helhed kan få noget ud af en høj deltagelse. I denne 

sammenhæng blev der foreslået både ’foredrag’, ’et lille gilde’ eller ’temaaften/temaeftermiddag’.   

Der var stor fokus på at koble en deltagelse i lignende undersøgelser til sociale events i kulturhuset.  

To interviewdeltagere pegede på, at kulturelle forskelle omkring frivillighed kan være en faktor i beboernes 

deltagelse. En interviewdeltager udtrykker det således: ’Hvis der kommer en og så at I skal gå derover efter 

skole – så går de derover. Men er de først kommet hjem. Så kommer de ikke […] Det ligger ikke i jeres kultur 

at sige at de skal – det ved jeg godt, men det er måske det’.   

Interviewdeltagerne pegede desuden på, at det er vigtigt at der bliver gjort meget ud af at oplyse beboerne 

i området om resultatet af projektet – de er nysgerrige.  

Det er vigtigt, at beboerne opdager, at projektet er knyttet til lokalområdet. ’Der er så mange der ringer og 

siger, må vi lige tage fem minutter og så tager det en halv time’. 

 

Opsamling og konklusion: 

Helt overordnet havde interviewdeltagerne en positiv oplevelse af at deltage i undersøgelsen og oplevede 

ikke nogen større barrierer.  
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Det lykkedes ikke at dokumentere, at nogle deltagere fik meget ud af alene at deltage i 

spørgeskemaundersøgelsen. Dette kan selvfølgelig skyldes, at ingen af deltagerne tillagde deltagelse i 

undersøgelsen noget større værdi. En anden forklaring kan være, at de deltagere, der havde mest 

modstand mod at deltage, ikke havde lyst til at deltage i denne opfølgning.    

Der var blandt interviewdeltagerne en positiv holdning til, at undersøgelsen havde karakter af noget 

’officielt’. Hvor vidt denne officielle karakter, der altså virker motiverende på nogen, har været 

demotiverende for andre ved vi ikke, men det virker sandsynligt at det er tilfældet.  

Der er både argumenter for at invitere deltagerne i undersøgelsen ned i kulturhuset og at anvende 

telefoninterviews. Den samlede konklusion på interviewdeltagernes respons er, at begge muligheder bør 

være til stede.  

Interviewdeltagerne peger på vigtigheden af at synliggøre den værdi for området der kan ligge i at 

beboerne bidrager til en sådan undersøgelse, samt at koble undersøgelsen til sociale arrangementer som 

mulige strategier for at få svarprocenten endnu højere op.   

Slutteligt skal nævnes, at undersøgelsens tredje formål blev opfyldt. De to af gruppens deltagere uden 

foregående interviewerfaring deltog i hele processen fra planlægning til analyse og skrivefase.  

 

Reference: 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: introduktion til et håndværk (Vol. 2.). Kbh.: Hans Reitzel. 
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Driftsevaluering. 

Gunner Nielsen, Eva Cramer 

 

I perioden 1. maj 2011 til 1. maj 2013 har Folkesundhedskøkkenet fungeret med de aftaler og under de 

betingelser, som blev aftalt med Nordea Fonden.  

Kulturhusets Cafe er blevet drevet med servering 5 hverdage om ugen. I starten var åbningstiden 8-21, 

men p. gr. a. manglende omsætning blev åbningstiden fra uge 28 i 2012 indskrænket til kl. 16. Salget i 

cafeen er opgjort i uge 40 i 2011 og ugerne 9 + 21 + 40 i 2012, som udtryk for aktiviteten. Ugerne er valgt 

som typiske for driften, idet der ikke er helligdage eller feriesituationer, som forstyrrer omsætningen.  De 3 

første uger var der således aftenservering, mens denne var nedlagt i uge 40 i 2012. Den daglige 

omsætningen har været meget stabil med henholdsvis 35, 31 og 33 gæster formiddag og middag og 15,17 

og 13 gæster eftermiddag og aften i de tre uger i 2011. I uge 40 i 2012 er omsætningen halveret til 16 

daglige serveringer, alle sammen formiddag og middag. Den markante lavere søgning i denne uge er 

atypisk, idet ugerne før og ugen efter lå på samme niveau, som de andre opgjorte uger. 

Der er leveret middagsmad til børnehaven Åkandens 90 børn fra august 2011 til maj 2013. I en del af 

perioden er maden leveret til mini SFO på skolen 

Der er leveret mad til 3 af Horsens kommunes skoler -Torsted skole (ca. 900 elever fra 0. til 9. klasse), 

Egebjerg skole (ca. 500 elever fra 0. til 9. klasse) og Horsens Byskole, afdeling på Lindvigsvej (tidl. 

Søndermarkskolen med ca. 180 elever fra 0. til 6. klasse). Skolerne har tilsammen ca. 1600 elever, som alle 

har haft adgang til at købe mad leveret fra køkkenet. Igennem hele perioden har salget været konstant og 

ensartet på alle tre skoler, idet ca. 15. pct. af eleverne benytter tilbuddet først på ugen og 20 pct. sidst på 

ugen. Alle skoler får samme tilbud, som benyttes forskelligt som det ses af nedenstående 

Månedstal for levering af fødevarer til Torstedskolen: 

 Grovboller 2839 stk. 

 Fiberpølsehorn 1110 stk. 

 Pastasalat m/brød   167 stk. 

 Grøn salat m/brød     44 stk. 

 Gulerodssandwich   246 stk. 

 Fuldkornssandwich     67 stk. 

 Foccacia (pizza)   255 stk. 

 Lun ret     70 stk. 
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Månedstal for levering af fødevarer til Egebjergskolen: 

 Grovboller  230 stk. 

 Fiberpølsehorn  460 stk. 

 Pastasalat m/brød     75 stk. 

 Gulerodssandwich   133 stk. 

 Foccacia (pizza)   200 stk. 

Månedstallet for Horsens byskole afd. Lindvigsvej er meget svingende da vi har mulighed for at tilpasse 

salget efter hvor mange elever der er på skolen. 

 

Køkkenet har serveret til diverse arrangementer i Kulturhuset. Arrangementerne er både 

heldagsarrangementer, aftenarrangementer og arrangementer i alm arbejdstid. Til illustration af aktiviteten 

er salget til disse arrangementer opgjort i 1. kvartal i henholdsvis 2012 og 2013.  

I 1. kvartal 2012 blev der serveret for 1159 personer og i 1. kvartal 2013 blev der serveret for 1096. 

Serveringerne varierer fra en fastelavnsbolle til heldagsarrangement med fuld menu. Ud over denne type 

arrangementer, som er enkeltstående, er der faste ugentlige arrangementer med bankokluppen og 

onsdagskluppen. 

Der har været nogle få serveringer ud af huset i løbet af de to år. 

 

Folkesundhedskøkkenet har beskæftiget både personer på normal ansættelseskontrakt og personer med 

løntilskud i form af flexjob. I alt har 9 personer har været beskæftiget i varierende grad i forbindelse med 

køkkenet. Foruden køkkenleder Eva Cramer har 2 andre været ansat på almindelige vilkår på fuld tid i hele 

perioden og en tredje på deltid (projektmedarbejder 78 timer om måneden). 3 har været ansat i flexjob 20 

timer ugentlig i køkkenet i hele perioden og 1 i flexjob 20 timer ugentlig med rengøring siden februar 2012. 

Endelig har en EGU elev været ansat i flexjob i 3 måneder. Alle på nær projektmedarbejderen er fortsat 

ansat ved projektets udløb. 

Foruden de personer som har deres daglige gang i køkkenet, er der en flexjobber på både Egebjergskolen 

og Torstedskolen, som er beskæftiget med skoleboden. I børnehaven Åkanden har der ligeledes været 

medarbejdere med løntilskud beskæftiget med maden. Ingen af disse er på lønningslisten i køkkenet. 

   

I driften af køkkenet har der været en bevidst holdning til at begrænse spildet mest muligt. Dette kan ikke 

kvantiteres. Det er praktiseret ved at genbruge rester bevidst, når det har været muligt ud fra gældende 

hygiejniske hensyn og regler, og ved at være i tæt dialog med skoleboderne for at tilpasse udbuddet.  
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Sønderbroprocessens   

Folkesundhedskøkken – alle kulturers køkken.  

Eva Dollerup Madsen, Gunner Nielsen 

 

 

 Samtidig med at vi har startet køkkenet i Kulturhuset, har vi fået mulighed for at 

undersøge beboernes madkultur. Vi ved, at sundheden på Sønderbro er dårligere end i 

den øvrige del af Horsens. Vi ved ikke så meget om årsagen til den ringere 

sundhedstilstand, men vi tror, at en af årsagerne er kosten.  

 

 Vi håber, at køkkenets aktivitet i vores bydel og herunder på skolen og i børnehaven vil 

forbedre beboernes madkultur. Derfor vil vi foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt 

beboerne i Mimersgadekvarteret og i Axelborg i efteråret 2011 og igen om 1-2 år.  

 

 Udvalgte grupper af beboere vil også blive inviteret til at deltage i særlige 

sammenkomster i år og de næste to år. Disse grupper vil ligeledes blive spurgt om deres 

madkultur.  

 

 Dette spørgeskema har til formål at fortælle os om den aktuelle madkultur på Sønderbro 

og fortælle os om køkkenets aktivitet har ændret den om to år. Besvarelser behandles 

anonymt. 

 

Klik "næste" for at komme videre til spørgeskemaet  
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Baggrundsspørgsmål 

 

 

Er du? 

(1)  Mand 

(2)  Kvinde 

 

 

Bor du sammen med en samlever eller andre voksne? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Er der hjemmeboende børn i husstanden? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

 Har du barn/børn i Sct. Georghjemmets vuggestue?  

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Har du barn/børn, der går i børnehaven Åkanden? 

(1)  Ja 
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(2)  Nej 

 

 

Har du barn/børn, der går på Søndermarksskolen? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Uddannelse 

 

Ja, 

erhvervsfagli

g (f.eks. 

lærling, 

specialarbejd

er eller 

andet) 

Ja, kort 

(under 3 år) 

Ja, 

mellemlang 

(3-4 år) 

Ja, lang (over 

4 år) 
Andet Nej 

Har du fuldført en 

videregående uddannelse? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Er der andre voksne i 

husstanden, der har 

gennemført en videregående 

uddannelse? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Er du: 

(1)  I arbejde som lønmodtager 

(2)  I arbejde som selvstændig 
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(3)  Under uddannelse 

(4)  Arbejdsløs eller i aktivering 

(5)  Pensionist/på efterløn 

(6)  Andet __________ 

 

 

Er der andre i husstanden, der har fast arbejdsindtægt? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Trivsel hvor du bor 

 

 

Hvor mange år har du boet i dette boligområde? 

(1)  Under 1 år 

(2)  1-5 år 

(3)  Over 5 år 

 

 

Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 

(5)   

(4)   

(3)   

(2)   

(1)   
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Har du haft besøg af eller selv besøgt dine naboer i opgangen? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Har du været i Kulturhuset? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Er du aktiv i foreninger, frivilligt arbejde eller lignende? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Selvvurderet helbred 

 

 

Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? 

(5)  Meget godt 

(4)  Godt 

(3)  Hverken / eller 

(2)  Dårligt 
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(1)  Meget dårligt 

(6)  Ved ikke / ikke relevant 

 

 

Mener du selv, din vægt er ok? 

(3)  Ja, helt ok 

(1)  Nej, jeg vejer for meget 

(2)  Nej, jeg vejer for lidt 

(4)  Ved ikke 

 

 

Betyder mad noget for helbredet? 

(4)  Ja, I høj grad 

(3)  I nogen grad 

(2)  I mindre grad 

(1)  Nej, slet ikke 

(0)  Ved ikke / ikke relevant 

 

 

Madvaner 
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Hvor tit spiser du: 

 
Aldrig/meget 

sjældent 

Mindre end 

en gang om 

ugen 

En gang om 

ugen 

Et par gange 

om ugen 

Næsten hver 

dag 

Hver 

dag/flere 

gange om 

dagen 

Rugbrød, grovbrød eller 

brød/boller med kerner 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Franskbrød, toastbrød eller 

lignende hvidt brød/boller 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Grøntsager, bælgfrugter eller 

rodfrugter 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Frugt eller bær (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Pommes frites eller stegt 

kartoffel 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Fisk eller skaldyr som 

hovedret eller pålæg 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Chokolade, slik eller kage (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Snacks (chips, pop-corn, 

peanuts eller lignende) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Hvor tit drikker du: 

 
Aldrig/meget 

sjældent 

Mindre end 

en gang om 

ugen 

En gang om 

ugen 

Et par gange 

om ugen 

Næsten hver 

dag 

Hver 

dag/flere 

gange om 

dagen 
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Aldrig/meget 

sjældent 

Mindre end 

en gang om 

ugen 

En gang om 

ugen 

Et par gange 

om ugen 

Næsten hver 

dag 

Hver 

dag/flere 

gange om 

dagen 

Sodavand (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Saft eller juice (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Mælk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vand (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Øl, vin eller andre drikke med 

alkohol i 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Ryger du? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Sjældent 

 

 

Måltidsvaner 

 

 

Hvem sørger for det meste for at lave maden? 

(1)  Jeg laver selv maden 

(2)  Min samlever/anden voksen laver maden 

(3)  Jeg og min samlever/anden voksen laver maden 

(4)  Jeg laver maden sammen med børnene 
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(5)  Min samlever/anden voksen laver maden sammen med børnene 

 

 

Hvor tit laver du mad sammen med nogen, du ikke bor sammen med (familiemedlemmer, venner 

m.m.) 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  1 gang om ugen 

(4)  1-3 gange om måneden 

(5)  Sjældnere 

(6)  Aldrig 

(7)  Ved ikke 

 

 

Hvor tit spiser du sammen med nogen, der ikke tilhører husstanden (venner, familie, naboer eller 

andre)? 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  1 gang om ugen 

(4)  1-3 gange om måneden 

(5)  Sjældnere 

(6)  Aldrig 

(7)  Ved ikke 

 

 

Hvor mange gange om ugen spiser du morgenmad? 

(1)  Aldrig/sjældent 
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(2)  1-2 gange 

(3)  3-4 gange 

(4)  5-6 gange 

(5)  Hver dag 

 

 

Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden morgenmad sammen? 

(1)  Aldrig/sjældent 

(2)  1-2 gange 

(3)  3-4 gange 

(4)  5-6 gange 

(5)  Hver dag 

 

 

Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden aftensmad sammen? 

(1)  Aldrig/sjældent 

(2)  1-2 gange 

(3)  3-4 gange 

(4)  5-6 gange 

(5)  Hver dag 

 

 

Hvor ofte spiser familien/husstanden færdigretter eller fast food hjemme? (dvs. retter/mad der er 

færdigtilberedt og eventuelt bare skal varmes op før det spises) 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  1 gang om ugen 
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(4)  1-3 gange om måneden 

(5)  Sjældnere 

(6)  Aldrig 

(7)  Ved ikke 

 

 

Hvor ofte spiser du et måltid i en kantine? (f.eks. på arbejde, skole, uddannelsessted) 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  1 gang om ugen 

(4)  1-3 gange om måneden 

(5)  Sjældnere 

(6)  Aldrig 

(7)  Ved ikke 

 

 

Hvor ofte spiser du et måltid i en pølsevogn, en grillbar, et cafeteria, et pizzeria, en burgerbar eller 

lignende? 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  1 gang om ugen 

(4)  1-3 gange om måneden 

(5)  Sjældnere 

(6)  Aldrig 

(7)  Ved ikke 
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Indkøbsvaner 

 

 

Hvem bestemmer for det meste, hvad der købes ind? 

(1)  Det gør jeg 

(2)  Det gør min samlever eller en anden voksen i husstanden 

(3)  Det gør børnene 

(4)  Det er vi fælles om 

 

 

Hvem køber for det meste ind? 

(1)  Det gør jeg 

(2)  Det gør min samlever eller en anden voksen i husstanden 

(3)  Det gør børnene 

(4)  Det er vi fælles om 

 

 

Hvor bliver der oftest købt ind til dagens måltider? 

(1)  På Sønderbro 

(2)  I resten af byen 

(3)  Andet __________ 

(4)  Ved ikke 

 

 

Skal du deltage i køkkenundervisningen? 

(1)  Ja 
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(2)  Nej 

 

 

Ekstra spørgsmål til kursister 

 

 

 Tror du at deltagelse i dette kursus vil udvide dit kendskab til boligområdet og dets beboere?  

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

 

 

 Hvor tit handles der stort ind til familien/husstandens måltider, (indkøb til flere måltider på en gang 

- ikke kun tilfældige småindkøb)?  

(1)  Hver dag 

(2)  1 gang om ugen 

(3)  Flere gange om ugen 

(4)  1-3 gange om måneden 

(5)  Sjældnere 

(6)  Aldrig 

(7)  Ved ikke 

 

 

Hvor mange penge købes der madvarer for i familien/husstanden om ugen? 

(1)  0 – 500 kr. pr uge 
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(2)  500 - 1000 kr. pr uge 

(3)  1000 - 1500 kr. pr uge 

(4)  1500 - 2000 kr. pr uge 

(5)  2000 - 2500 kr. pr uge 

(6)  mere end 2500 kr. pr uge 

 

 

Hvor ofte i familien/husstanden plejer du at servere: 

 
Aldrig/meg

et sjældent 

Mindre end 

en gang 

om ugen 

En gang 

om ugen 

Et par 

gange om 

ugen 

Næsten 

hver dag 

Hver 

dag/flere 

gange om 

dagen 

Ved ikke 

Kartofler (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ris, alm. hvide (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ris, brune (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Pasta, alm (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Pasta, fuldkorn (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Salat og/eller råkost (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

Hvor ofte serverer du kød til dagens hovedmåltid? 

(1)  Aldrig/meget sjældent 

(2)  Mindre end en gang om ugen 

(3)  En gang om ugen 

(4)  Et par gange om ugen 

(5)  Næsten hver dag 
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(6)  Hver dag 

(7)  Ved ikke 

 

 

Hvor meget kød beregnes der pr voksen person i familien/husstanden til dagens hovedmåltid, når 

der købes ind? 

(1)  Under 100 g 

(2)  Mellem 100 – 200g 

(3)  Mellem 200 – 300g 

(4)  Over 300g 

(5)  Ved ikke 

 

 

Er mængden af fedt i produkterne noget, du tager hensyn til, når du vælger de madvarer, du 

køber? 

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

 

 

Hvilken type af fedtstof bruger du oftest i madlavningen? 

(1)  Smør 

(2)  Kærgården (eller tilsvarende blandingsprodukt) 

(3)  Margarine 

(4)  Plantemargarine 

(5)  Flydende margarine 
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(6)  Olie 

(7)  Andet __________ 

(8)  Ved ikke 

 

 

Hvilken type af fedtstof bruger du oftest på brødet? 

(1)  Bruger aldrig fedtstof på brødet 

(2)  Smør 

(3)  Kærgården (eller tilsvarende blandingsprodukt) 

(4)  Margarine 

(5)  Plantemargarine 

(6)  Fedt 

(7)  Andet 

(8)  Ved ikke 

 

 

Er fedtsammensætningen i produkterne noget du tager hensyn til, når du køber ind? 

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

 

 

Hvor meget frugt og grønt spiser du om dagen? (kartofler tæller ikke med som grønt) 

(1)  Under 100g 

(2)  100- 200g 

(3)  200-300g 
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(4)  300-400g 

(5)  500-600g 

(6)  Over 600g 

(7)  Ved ikke 

 

 

Almene spørgsmål 

 

 

 

 Ja Nej 

Kan du læse en 

varedeklaration på dansk? 
(1)  (2)  

Kan du lide at prøve nye 

typer mad, som du aldrig har 

smagt før? 

(1)  (2)  

 

 

 

 Ja (næsten altid) Nogen gange Nej 

Bruger du 

varedeklarationernes 

oplysninger i forbindelse med 

indkøb af fødevarer? 

(1)  (2)  (3)  
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 Ja (næsten altid) Nogen gange Nej 

Er indholdet af sukker noget 

du tager hensyn til, når du 

vælger, hvilke drikkevarer du 

køber? 

(1)  (2)  (3)  

Er indholdet af kalorier noget 

du tager hensyn til, når du 

vælger de madvarer, du 

køber? 

(1)  (2)  (3)  

 

 

 Hvad lægger du mest vægt på, når du planlægger måltider til familien/husstanden? (nævn højst 3 

ting)  

(1)  Jeg synes selv, at maden smager godt 

(2)  Familien kan lide maden 

(3)  Maden er tilberedt af friske råvarer 

(4)  Maden er hjemmelavet 

(5)  Maden er fedtfattig 

(6)  Maden er hurtig at tilberede 

(7)  Maden er billig 

(8)  Maden er sund og god for helbredet 

(9)  Maden indeholder ikke tilsætningsstoffer 

(10)  Råvarerne er økologiske 

(11)  Andet __________ 

(12)  Ved ikke 
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Hvordan vil du beskrive, hvad der kendetegner sund mad? (nævn højst 3 ting) 

(1)  Sund mad er med mange grønsager 

(2)  Sund mad er fedtfattig mad 

(3)  Sund mad er mad med meget frugt 

(4)  Sund mad er mad med groft brød/meget brød 

(5)  Sund mad er varieret mad 

(6)  Sund mad består af friske råvarer 

(7)  Sund mad er økologisk mad 

(8)  Sund mad er mad med meget fisk 

(9)  Sund mad er mad med lidt sukker 

(10)  Andet __________ 

(11)  Ved ikke 

 

 

Mener du, at dine kostvaner er sunde nok? 

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

 

 

Bestræber du dig til dagligt på at spise sundt? 

(1)  Ja, meget ofte 

(2)  Ja, ofte 

(3)  En gang imellem 

(4)  Nej, aldrig 

(5)  Ved ikke 
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Du har nu besvaret spørgeskemaet. 

 

Tak for din deltagelse! 

 

 

Klik "afslut" for at forlade spørgeskemaet eller klik her for at åbne et nyt spørgeskema.   
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Sønderbroprocessen mod sundhed for alle. 

Gunner Nielsen 

 

Hvorfor: 

Sønderbro i Horsens er en bydel med øget sygelighed, større dødelighed, flere sociale problemer, mere 

misbrug og dårligere økonomi. Foreninger, frivillige og kommunen har i mange år ønsket at ændre disse 

forhold. 

 

Hvad er det:  

Det er et sundhedsfremme projekt. Sundhedsfremme er defineret af FN’s afdeling for sundhed WHO som 

en proces der ’gør mennesker i stand til i højere grad at være herre over og forbedre deres 

sundhedstilstand’. Endvidere skriver WHO  ’Sundheden fremmes gennem en konkret og effektiv indsats i 

lokalmiljøet, hvor man prioriterer, beslutter, planlægger og gennemfører strategier for at opnå en bedre 

sundhedstilstand’. Der står også at ‘sundhedsfremme skabes af og med mennesker, ikke fra og til 

mennesker. Sundhedsfremme gør det enkelte menneske bedre i stand til at handle. Sundhedsfremme 

sætter grupper, organisationer eller lokalsamfund i stand til at øve indflydelse på de sundheds-

bestemmende faktorer’. Sundhed er ikke kun fravær af sygdom. Det er også social tryghed og 

velbefindende, fravær af misbrug og kriminalitet. 

 

Hvordan gør vi: 

Frivillige fra Sønderbro og andre frivillige organiseret i Sønderbro kulturhus arbejder på at mobilisere alle 

kræfter blandt beboere, foreninger, institutioner og virksomheder i arbejdet på at skabe en bedre 

tilværelse for menneskene og en bedre mulighed for at bydelens dagligdag kan fungere. Skolen, 

sportsforeninger, de religiøse samfund, boligforeninger og ikke mindst Sønderbro kulturhus er bevidste om 

og aktivt arbejdende med at støtte og acceptere beboernes ønsker for og initiativer til ændringer i 

levevilkårene. Det bærende princip er at beboerne er resursen og ikke problemet. 

 

Hvad skal det føre til: 

Sønderbro projektet ønsker at fremme sundheden i bydelen. Ved at beboerne begynder at støtte hinanden 

og ved at institutioner, foreninger og erhvervslivet kan fungere bedre øges bydelens sociale kapital. 

Samtidig fremmes den økonomiske udvikling, bymiljøet bedres, naturen beskyttes og glæden ved 

tilværelsen styrkes. Når den sociale kapital vokser fremmes lokalsamfundets modstandsevne og sundheden 

øges. 
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Siderne 92 - 99 

Svarene på basisundersøgelsen i starten af projektet.  

 

Svarene angivet i procenter. Antal svar angivet til højre for diagrammet. 
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Siderne 100 - 106 

Svarene på basisundersøgelsen sidst i projektet.  

 

Svarene angivet i procenter. Antal svar angivet til højre for diagrammet. 
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Siderne 107 - 117 

Svarene på køkkenundersøgelsen før kursus.  

 

Svarene angivet i procenter. Antal svar angivet til højre for diagrammet. 
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Siderne 118 - 128 

Svarene på køkkenundersøgelsen efter kursus.  

 

Svarene angivet i procenter. Antal svar angivet til højre for diagrammet. 
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Interviewguide (FS = forskningsspørgsmål / IS = interviewspørgsmål): 

INTRO 

 Præsentation af interviewere og deltagere – hilser pænt på hinanden. 

 Vi forklarer hvorfor vi gerne vil interviewe deltagerne.  

 Det er vigtigt at vi giver mulighed for afklarende spørgsmål så deltagerne ikke er i tvivl om hvad der 

skal ske.  

 Det er desuden vigtigt at vi forklare at der blot er tale om en samtale og at de ikke er til eksamen – 

vi vil bare gerne høre om deres oplevelse af at deltage i en evaluering.  

Første spørgsmål er en åben start hvor deltagerne bare fortæller løs – Vi følger op med opfølgende 

spørgsmål og forsøger at få deltagerne til at tale så meget som muligt: eks: kan du uddybe det? Kan du give 

et eksempel? Hvad kunne det f.eks. være? Er det noget I andre kan genkende  

Vil I ikke prøve med egne ord at beskrive hvordan det har været at deltage i 

spørgeskemaundersøgelsen. I kan måske sætte lidt ord på om det var sjovt, træls, let, svært 

eller noget helt andet  

FS1: Hvordan var det at deltage i undersøgelsen for et år siden?  

 IS1: Hvordan oplevede I det at komme ned i kulturhuset og skulle besvare en række spørgsmål? 

 IS2: Ved I hvorfor I er blevet bedt om at svare på disse spørgsmål – altså hvad undersøgelsen skal 

bruges til?  

 IS3: Efter at I havde svaret på spørgsmålene – hvad tænkte I så om det at deltage i en sådan 

undersøgelse? 

FS2: Var det ubehageligt at komme ned i kulturhuset og svare på spørgeskemaet? 

 IS4: Hvilke barrierer var der for at deltage? Var der noget der fik jer til at tænke at I ikke havde lyst 

til at deltage i en sådan undersøgelse? 

 IS5: Var der noget under selve undersøgelsen I synes der var ubehageligt eller som ikke var rart?  

FS3: Hvis du også har besvaret på spørgeskemaet i den tlf. undersøgelse som foregår i disse uger, hvad 

synes du så om den måde at deltage? 

 IS6: Hvilke barrierer var der for at deltage? Var der noget der fik jer til at tænke at I ikke havde lyst 

til at deltage i en sådan undersøgelse? 

 IS7: Var der noget under selve undersøgelsen I synes der var ubehageligt eller som ikke var rart?  

FS4: Hvis vi skulle gentage en spørgeskemaundersøgelse en anden gang – hvad kunne så bidrage til at 

respondenterne har lyst til at deltage? 

 IS 8: Hvis vi skulle gentage en spørgeskemaundersøgelse en anden gang – foretrækker du så at 

komme ned i kulturhuset igen eller at blive ringet op? 

 IS9: Har du ellers forslag til hvordan beboernes mening og ønsker kan blive kendt? 
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Reference:  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: introduktion til et håndværk (Vol. 2.). Kbh.: Hans Reitzel. 
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Ansøgningen til Nordea Fonden 

 

Folkesundhedskøkkenet 

På Sønderbro: 

 

 

 

Baggrund og sundhedsstatus: 

 

Sønderbro-områdets 8000 beboere er i gang med ”et indre kvarterløft”. Traditionelle kvarterløft kommer 

ovenfra med en større økonomisk saltvandsindsprøjtning i en kortere periode. Vi er gået en anden vej. 

Vores løft har stået på som et langt, sejt træk over mere end 15 år, og taget udgangspunkt i, at det er 

beboerne, der hele vejen er gået forrest - med stigende støtte fra områdets samlede resurser 

(arbejdspladser, handlende, institutioner, myndigheder og frivillige resursepersoner fra området og andre 

dele af byen). 

Sønderbro er af Regeringen defineret som et ”ghettoområde”, idet bruttoindkomsten blandt vore familier 

årligt ligger næsten 150.000 kr. lavere, end gennemsnittet i Horsens. Over 50 % af forældrene til elever på 

den lokale skole er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Området bebos af næsten 50 forskellige 

nationaliteter – heraf en stor del fra ikke-europæiske lande. 

Beboere og nøglepersoner fra Sønderbro-områdets arbejdspladser har siden 1993 sat mål op for det 

frivillige samarbejde i den 50 m/k store Sønderbrogruppe. Som noget af det første diskuterede man sig 

frem til en fælles fremtidsvision, der siden vedtagelsen har været fyrtårn og pejlemærke, som kursen har 

kunnet korrigeres efter. Den fælles vision hedder: ”Sundhed For Alle på Sønderbro”. 

Med ”sundhed” mener vi ikke blot sund livsstil – sådan som ordet tit bliver forstået. Men nok så vigtigt: 

Sunde livsbetingelser, forbedrede rammer for fællesskab, et styrket individuelt- og kollektivt immunforsvar. 

Lokalområdets egen modstandsevne og kraft til at stå igennem økonomiske (og andre) kriser. 

Det var således Sønderbrogruppen, som i 1998 på beboernes initiativ satte i gang med at rejse 11 mio. kr. 

til at bygge ”Sønderbro Kulturhus” uden offentlig støtte. Huset stod klar til indrykning og fælles skaben i 

2004 – som et 5000 m2 stort anneks til områdets lokale folkeskole.   

Sammen med de tre store boligforeninger i området er der udarbejdet en ”Helhedsplan 2008-2013” for 

lokalområdet, og indrettet et ”Sønderbro Sekretariat”, som samler alle trådene i helhedsplanen og hjælper 

de frivillige med at drive Kulturhuset. Helhedsplanen arbejder med nøgleområder som uddannelse og 
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beskæftigelse, samt nye sundhedstilbud, der udvikles i takt med at beboerne og områdets 

sundhedsprofessionelle formulerer, hvad det er for tilbud, beboere og område har brug for. Såvel beboere 

som professionelle har deres egen sundhedsfremmegruppe – samtidig med at man deltager i hinandens 

møder og har adgang til hinandens mødereferater. Det sikrer en livlig dialog og fælles handling mellem 

grupperne.  

Det er da også efter ønske fra netop disse to arbejdsgrupper, vi her formulerer vores grundlæggende 

sundhedsbehov om et ”Folkesundhedskøkken, som vi håber Nordea-fonden vil hjælpe os med. 

Køkkenet skal supplere den hidtidige sundhedsindsats, der bla. omfatter:  

- gratis motionstilbud til alle i Kulturhusets eget motionsrum, indrettet med billigt genbrugs-
maskineri fra diverse fitness- og velværecentre i østjylland. 

- Diverse idrætstilbud i og omkring Kulturhuset (Floorball, fodbold, badminton, basketball, dans og 
Idræt For Sjov).  

- Aftenkonsultationen ”Fælles Hjælp”, hvor beboerne gratis kan henvende sig og få hjælp til alt, der 
tynger i dagligdagen. Lokalområdets sundhedsprofessionelle har dannet kæde, således at der er fri 
adgang til læge, psykolog, socialrådgiver, familierådgiver, misbrugsrådgiver og præst.  

Gennem helhedsplanen, hvor vore boligforeninger supplerer deres egne penge med midler fra 

Landsbyggefonden, finansieres Sønderbro Sekretariatet. Sekretariatet har bla. igangsat Sønderbro Jobklub, 

som hjælper de mange arbejdsløse voksne med at kvalificere sig til arbejde og skoleeleverne til 

fritidsarbejde. Sekretariatet rummer også en systue og et ”kvindeuniversitet”, hvor de mange kvinder med 

udenlandsk baggrund føler sig trygge til at kunne formulere deres behov, hvilket bla. betyder etnisk meget 

blandede hold i varmtvandsbassin til de meget nedslidte. 

 

 

Formål med folkesundhedskøkkenet: 

 

Vi ønsker at opgradere det lille, eksisterende kolde køkken i Sønderbro Kulturhus til et egentligt 

produktionskøkken, hvor alle 50 nationaliteter i lokalbefolkningen – herunder etnisk danske - skal komme 

med deres yndlingsopskrifter og hjælpe hinanden med at lave sunde og spændende retter til beboere og 

elever på skolen. Køkken og Café skal indrettes så livet omkring disse to funktioner bliver hjertet i de 

kommende års massive sundhedsfremstød. Et fremstød, der bla. vil omfatte uddannelsen af flere hold 

”sundhedsambassadører”, der kan påvirke livsstilen i alle lokalområdets etniske miljøer. Første 

uddannelsesforløb er planlagt til at løbe fra oktober 2010 til februar 2011 (Bilag om 

”Sundhedsambassadører” vedlægges denne ansøgning). 

 

 

Delmål: 
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At samle 10 familier af gangen til weekend/aftenkogeskole under ledelse af vore lokale diætister og 

skiftende lokale ”mesterkokke” (dygtige hjemlige madlavere). Her arbejder alle familiemedlemmer med 

hver deres bidrag til sjove, velsmagende og ernæringsrigtige godbidder til deres eget familiekøkken. Men 

retterne, som bliver prøvet af ved disse arrangementer, bliver nøje beskrevet, så de kan indgå på 

bruttolisten til menukortet i Kultur Cafeen. 

Kogeskolen udvikler ernæringsforbedrede morgenmåltider og frokoster, forretter, hovedretter, desserter, 

mellemmåltider og kaffeborde. 

Måltiderne skal leve op til de danske, nationale anbefalinger, de Nordiske Næringsstof Rekommandationer 

(NNR) for fedt, kulhydrater og proteiner – dog ikke for hvert enkelt måltid, men set som det, der sættes til 

livs over en periode. Dels i hjemmene, dels i cafeen. 

Kogeskole og Cafe vil desuden formidle de otte kostråd, og udarbejde en standard, der kan bruges til 

hjemmenes og cafe-køkkenets egen selvkontrol. De lokale ”mesterkokke” med hver deres 10 familier 

”Kickstarter” processen ved et stort arrangement, hvor de får hjælp af den danske mesterkok, Claus Meier. 

 

Metode: 

 

Metodisk vil vi – som altid i vores arbejde – bygge på vore beboeres egen ekspertise, lyst, fantasi og 

færdigheder. Med beboere og familier fra 50 forskellige nationaliteter er Sønderbro et fortrinligt sted, at 

sætte gang i ”det globale køkken”. 

Vi vil skabe vores forretningsmæssige niche og økonomiske grundlag ved at nytænke og ernæringsforbedre 

alverdens nationalretter og favoritmåltider fra de mange små hjem i lokalområdet – inklusive de etnisk 

danske, som udgør halvdelen af beboerne. 

Kultur Cafeens menukort vil således afspejle smeltediglen i vores multikulturelle samfund. Folkelige og 

festlige retter med høj ernæringsmæssig kvalitet, baseret på friske råvarer og kagetraditioner fra de 50 

lande, vore beboere kommer fra. 

Menukortet – og livet omkring køkkenet – vil således dagligt blive et synligt billede på den kulturelle 

rigdom, der er samlet i et lokalområde, som ellers generelt nedvurderes med betegnelsen ”ghettoområde”. 

Flygtninge- og indvandrersituationen, som de sidste 25 år har styret den politiske diskurs ud i et ”dem-og-

os”, vendes med denne køkkenplan til en ubetinget fordel og et fælles gode. 

Den kulturelle mangfoldighed på det kulinariske område vil for alvor komme til udfoldelse i sin samlede 

pragt under Sønderbro Kultur Festival i juni 2011, hvor skolekøkken og cafekøkken skal bespise ca. 1000 

børn og voksne på afslutningsdagen.  

 



134 

 

Indhold: 

 

Med en 2-årig bevilling fra Nordea Fonden vil vi: 

- Købe en fuldtidsansat, kvalificeret køkkenleder, en halvtids-ansat og en flex-job’er til at udgøre 
rygraden i køkkenet.  

- De køkken-ansatte vil få et væld af hjælpere omkring sig. Dels drejer det sig om frivillige 
Kulturhusets nuværende madgruppe, der det sidste halvandet år har organiseret fælles-spisning for 
beboere hver 14 dag og sunde frokosttilbud til skoleeleverne 1 g. månedligt. Dels vil de ansatte få 
hjælp fra x-antal medhjælpere, henvist til jobtræning og praktik i Sønderbro Jobklub, Kulturhus, 
Sekretariat og skole fra Job Horsens (Horsens Kommune). Det er derfor af afgørende betydning, at 
køkkenlederen og den halvtidsansatte ikke blot har faglige evner for at drive køkken og Café, men 
derudover har det menneskelige overskud, der skal til for at kunne kalde det bedste frem i de 
mange, skiftende frivillige og jobhenviste hjælpere og være i stand til at skabe et hyggeligt, trygt og 
produktivt arbejdsmiljø mellem de mange nationaliteter. Til denne opgave vil de to få hjælp af tre 
fastansatte i Sønderbro Jobklub, nemlig Sønderbro Sekretariatets leder, socialrådgiver Lillian 
Bonde, arbejdsmarkedskonsulent, Dilman Abdalrahin og jobklubbens IT-ansvarlige, Bilal Yücelbas. 

- En vigtig indholdsdel er skolens elever og hjemkundskabslærere, som vil blive tilknyttet køkkenet. 
Det sker via gen-etablering af de oprindelige køkkenhaver samt opbygningen af en række højbede 
og dyrkning af grønsager på det uudnyttede græsareal bag køkken og hovedindgang til kulturhuset, 
og det sker via den ugentlige madlavning i hjemkundskabstimerne. Det tætte samarbejde mellem 
skole og kulturhus betyder, at de 320 elevers madlyst, viden og behov bliver helt centrale for de 
fremtidige tilbud i cafeen. Eleverne bliver naturlige budbringere mellem hjemmene og 
skole/kulturhus – en proces, som hjemkundskabslærerne vil følge tæt. 

- Ombygge og indrette det eksisterende køkken, så det kommer til at svare til behovene for 
bespisning og tvær-kulturel madproduktion til skoleelever og voksne beboere, samt salg ud af 
huset til arbejdspladser og institutioner i lokalområdet. 

- I Kultur Cafeen, som ligger vis a vis køkkenet, har vi det sidste ½ år været ved at indrette et 
velfungerende IT-hjørne, hvor elever og beboere i cafeens åbningstid kan bruge seks stationære 
computere til at komme på internettet. Da cafeen er på 100 m2 har vi i december 2010 for lokale 
midler at indrettet et stort Wii-areal i den modsatte ende af cafeen. Inde midt i cafeen vil der være 
mulighed for at spille skak og andre af de spil, som mange af de voksne to-sprogede mænd 
foretrækker at fordrive deres tid med over en kop te. Lykkes det at få disse mænd til at lægge deres 
vej forbi Kulturhuset i højere grad, vil det betyde noget afgørende for integration og 
sammenhængskraft i lokalområdet. Her vil de og deres familier møde rollemodellerne fra 
”Sønderbro Mødre” og ”Sundhedsambassadørerne”. Her vil de møde tilbuddene fra 
Aftenkonsultationen ”Fælles Hjælp”. Her vil de møde hjælpepersonerne fra Sønderbro Jobklub og 
de kan – lige som alle andre brugere af cafeen – få undervisning i brugen af computer, læse deres 
tyrkiske eller tamilske avis på modersmålet, få mulighed for at betale deres regninger over nettet, 
sende en mail eller skype-telefonere gratis med familie over hele verden.  

- Som her beskrevet foreligger der altså en meget betydelig medfinansiering fra skole, kulturhus og 
boligforeningernes helhedsplan til grund for at kunne løfte ambitionerne med det store 
folkesundhedskøkken (se nærmere i budget). 

 

Omfang: 
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Det første år planlægger vi alle hverdage at skulle producere 100 portioner morgenmad til fortrinsvis 

skoleelever. Til frokost 300 portioner til såvel elever som voksne beboere. Frugt, kage og små 

mellemmåltider til 80 personer og aftensmad til 80 personer. Fuldkost til 50 vuggestuebørn og morgenmad, 

frokost og frugt til 80 børnehavebørn. 

På længere sigt øges antal portioner, som spises diverse steder i skole, Kulturhus, sekretariat og Cafe. 

Samtidig opbygges en kundekreds udenfor huset, som indebærer transport til privatadresser og lokale 

virksomheder og institutioner. Det bliver Jobklubben og jobklubbens vikarbureau, som kommer til at løse 

denne opgave. Omfanget bestemmes dels af efterspørgslen, dels af  kapaciteten hos de ansatte og deres 

mange hjælpere. Det er planen, at køkkenet skal kunne bære lønningerne til de ansatte efter to års 

indkøring.   

 

Afsætningsplan: 

 

Ved køkkenstart i april 2011 er der på nuværende tidspunkt fast aftale om, at køkkenet producerer til 

foreløbig fire faste aftagere: 

- Søndermarkskolens 320 elever + 50 voksne tilknyttet skole  
- 100 Frivillige, brugere/beboere og ansatte i Sønderbro Kulturhus 
- 80 børn fra Daginstitutionen ”Åkanden”/”Himmelblå” 
- 50 børn fra Sct. Georg Gildernes Vuggestue 

Fra år 2 udvides kundegrundlaget til også at gælde store og små virksomheder i lokalområdet. Via 

Sønderbro Jobklub og Vikarbureauet ”Klar Dig Selv!” inviteres repræsentanter fra disse virksomheder til et 

gratis måltid i cafeen. Her aftales kommende praktikordninger for områdets arbejdsløse, samtidig med at 

virksomhedsrepræsentanterne får et tilbud med hjem om frokost- eller frugtordning fra Kulturhus-

køkkenet. Madvarerne leveres af Vikarbureauet. 

Således bygges kundekredsen gradvist op. 

 

Forventede resultater: 

 

- De mange beboere, der knyttes til aktiviteterne i køkken og café vil få ændrede indkøbs- og 
spisevaner, som de over tid spreder til familie og venner 

- Styrkelse af børn og skoleelevernes velbefindende og målbar effekt på deres indlæringsevne og 
BMI (Body Mass Index) 

- Endnu stærkere sammenhold på tværs af de mange kulturer i Sønderbro-området. Eksplosiv vækst i 
områdets ”Sociale Kapital” 

- Styrkelse af individuelle netværk og familiernes evne til at mestre dagligdagen og løse 
familiemedlemmernes individuelle og fælles problemer. 

- Flere brugere til alle aktiviteter i Kulturhuset (Motionsrum, idræt, kor, IT, jobklub, aftenkonsultation 
osv.) 
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- Økonomisk bæredygtigt efter to år. Skal generere overskud efter tre år. 
- Et kvalificeret forskningsteam fra ”Videnscenter for Sundhedsfremme og Det nationale 

videnscenter KOSMOS” (se bilag) vil følge processen og samle erfaringerne, som vil blive anvendt til 
undervejs at tilpasse indsatsen, så vi når i mål. Forskerne vil sørge for at inddrage eksterne 
resursepersoner og inspiration fra andre ernæringsmæssige projekter løbende i hele 
projektperioden.  

 

Formidling: 

 

Sønderbro Information, der er en af Sønderbrogruppens ældste og stadig velfungerende arbejdsgrupper, 

står dels bag det kvartalsvise, husstandsomdelte blad, ”Sønderbro Nyt”, dels bag vores livlige hjemmeside: 

www.soenderbro-horsens.dk Begge steder vil gøre plads til faste rubrikker om køkken og café. 

Hjemmesiden vil i de kommende måneder blive struktureret mere overskueligt og brugervenligt. 

Siden 2008 har Sønderbro Information stået bag opstarten af den lokale TV-station ”TV-Horsens”, som i dag 

sender nye programmer om livet i byen til 80 % af alle byens husstande. Vi vil med levende billeder, 

interviews og reportager følge arbejdet med at opbygge folkesundhedskøkkenet og således nå ud i alle de 

små hjem med en informationsstrøm, der er billedbåret – og dermed forståelig for alle befolkningsgrupper. 

Vi vil producere en ugentlig sending fra ”TV-køkkenet”, og lade en stor lokal dagligvareforretning 

sponsorere varer og udgift til produktion af disse programmer. Programmerne vil også omfatte optagelser i 

hjemme-køkkenerne hos vore lokale ”mesterkokke”, med tilhørende opskrifter, der kan hentes på vores 

hjemmeside. 

Endvidere vil rollemodellerne fra projekterne ”Sønderbro Mødre” og ”Sundhedsambassadørerne” altid 

blive forsynet med de seneste udsendelser fra køkken og café, som de kan vise på deres bærbare computer 

(via USB-stik). 

Sidst men ikke mindst vil vi satse på at informationen om livet og tilbuddene i Cafeen skal gå ”fra nabo til 

nabo”. 

Gennem vores samarbejdsaftaler med Østbyen i Horsens og Gellerup Fællesråd vil vi i løbet af de to pilotår 

få adgang til opskrifter og personer fra kulturer, der ikke er repræsenteret på Sønderbro. Disse vil af to 

grunde blive inviteret til at bidrage til vores ”Kogeskole”. Dels for at menukortet gradvist udvides til at 

repræsentere et mere komplet ”verdenskøkken”, dels for at sætte et lignende køkken i gang i Gellerup. 

Vores samarbejde med Horsens Kommune betyder, at vi får mulighed for at inspirere samtlige kommunale 

køkkener – herunder storkøkkenerne på Kommunens ældrecentre. Vore erfaringer vil desuden blive 

løbende formidlet videre til samtlige landets ”ghettoområder” via hjemmesiden for det landsdækkende 

boligsociale arbejde, som styres af Boligselskabernes Landsforening (B.L.). 

 

Forankring: 

 

http://www.soenderbro-horsens.dk/
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Når pilotfasen er slut i april 2013 skal cafeen være selvbærende i forhold til de ansattes lønninger. 

Sønderbro Kulturhus Fond garanterer derudover et overskud via husets udlejning og finansieret 

kursusvirksomhed (indtægtsdækket virksomhed). 

 

Samarbejdspartnere: 

 

Horsens Kommune: Sund By, Voksen og Sundhed, Job Horsens, Sønderbro Jobklub, Vikarbyroet ”Klar dig 

selv”, Sct. Georgsgildernes Vuggestue og Børnehaven ”Åkanden/Himmelblå”, Sønderbro Mødre og 

”Sundhedsambassadørerne”, TV-Horsens. 

 

 

Ansøgers baggrund for gennemførelse: 

 

 

Sønderbro Kulturhus Fond har god erfaring med at opstarte og gennemføre ambitiøse projekter. 

Det var os, der stod bag finansiering og byggeri af Sønderbro Kulturhus i 2003-04, og vi har siden stået bag 

driften af huset, der siden åbningen hvert år er kommet ud med et lille overskud. 

Derudover gennemførte vi for Integrationsministeriet i 2006-07 et vellykket projekt, der skulle introducere 

et alternativt fritidstilbud og foreningsdannelse overfor især to-sprogede piger, som ellers efter traditionen 

opholder sig meget i familien, og sjældent får fritidstilbud. Projektet førte til dannelsen af Sønderbro 

Floorballklub, ”Southbridge Vikings”, der den dag i dag er et stort aktiv i lokalområdet, og af 

Integrationsministeriet udnævnt til ”Internationalt modelprojekt”. 

Vi er netop ved at afslutte et tre-årigt projekt for midler fra Egmont Fonden, nemlig ”Sprog, musik og 

Integration. Her har områdets skole og daginstitutioner arbejdet med at bruge musikken som hjælpemotor 

til at få sproglig udvikling hos de mange to-sprogede børn, som ellers vil få nederlag, når de skal begynde i 

0. klasse, fordi deres dansk er utilstrækkeligt. Også i dette tilfælde har vi glæden af at se tilbage på et yderst 

vellykket projekt. 

Med vores stærke organisering omkring Sønderbrogruppe, boligforeningernes helhedsplan, sekretariat og 

Jobklub føler vi os godt rustede til at tage det næste afgørende skridt frem mod ”Sundhed For Alle på 

Sønderbro” – nemlig opbygningen af Folkesundhedskøkkenet i Sønderbro Kulturhus. 

 

Vi håber Nordea Fonden har lyst til at hjælpe os i gang fra april 2011 til april 2013. 






