Fællesskaber og
kulturudveksling?

Vil du vide mere om internationale
fællesspisninger?
Kontakt din lokale landsbyrepræsentant via
www.favrskovlandsbyraad.dk eller ring til
Landsbyrådets Sekretariat på 89 64 41 02.

Vil du være med til at dække bordet?

Favrskov Kommune
Skovvej 20 - 8382 Hinnerup
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk - 89 64 10 10

Lavet i samarbejde med

Favrskov Landsbyråd
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Mangfoldighed som en ressource
Mange af Favrskovs landsbyer har beboere fra mange egne af Danmark og med
forskellige nationaliteter.
Landsbyrådet mener, at mangfoldighed er
en stor ressource og vil derfor gerne støtte
aktiviteter, der styrker fællesskab og kulturudveksling lokalt.
Derfor har Landsbyrådet søsat initiativet
’internationale fællesspisninger’.
Hvad er internationale fællesspisninger?
Internationale fællesspisninger sætter
mad, kulturmøder og nærvær i centrum.
Derfor går internationale fællesspisninger i
landsbyerne ud på, at landsbybeboere med
andet oprindelsesland er ”værter” ved en
fællesspisning i byen.
Værterne bestemmer menuen på baggrund af traditioner eller egnsretter fra deres
oprindelsesland. Måske skal der laves små
lette retter, et aftensmåltid eller en frokost
- I bestemmer selv!
Maden kan laves af værterne eller i fællesskab med interesserede medborgere.
Fællesspisningerne er en måde at kombinere en traditionel landsbyaktivitet med
muligheden for at lære nye mennesker og

andre kulturer at kende - samtidig med, at
man måske opdager ukendte ressourcer i
landsbyen.
På fællesspisningen kan man for
eksempel tale om:
• Hvilke nationaliteter har man i landsbyen?
• Er der typiske retter, håndværk, musik
eller drikkevarer fra de forskellige lande?
• Har man særlige traditioner?

Sådan kommer I i gang!
Det er nemt at sætte en international fællesspisning i gang i din landsby.
Kontakt din lokale landsbyrepræsentant via favrskovlandsbyraad.dk eller
ring til Landsbyrådets Sekretariat på
89 64 41 02 og informér dem om
byens planer.
Landsbyrådet bidrager herefter med
2. 000 kr. til indkøb af råvarer til mad
og drikke.
Lokalrådet eller den lokale borgerforening står for at opsøge værterne
og invitere landsbyboerne til fællesspisningen.

