DANMARK TALER SAMMEN
Tips til velkomsttalen

Velkommen til samtalemiddag i XX
Mit navn er XX
Jeg er til daglig XX (formand/uddeler/varehuschef) i butikken
Vi har glædet os til, at vores butik skal være rammen om en aften med god mad og
spændende samtaler.
Som jeres lokale dagligvarebutik har vi en dybfølt interesse i at være stedet, som gør
hverdagen nemmere. Vi, der går på arbejde her hver dag, møder jer, når I kommer løbende
og skal handle til et hurtigt aftensmåltid, når I skal købe ind til den store familiefest, eller bare
når køleskabet er tømt for mælk. Somme tider er der tid til en snak, andre gange handler det
bare om at få hverdagen til at glide. Men vi er glade for at møde jer. Og vi er glade for de
samtaler, som opstår ved kassen, i køen eller når en af medarbejderne hjælper med at finde
den vare, I mangler. Men vi vil gerne også være rammen for noget større.
Derfor har vi i samarbejde med ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation og det
lokale medie inviteret jer til en aften, hvor vi sætter et emne, som optager os her i byen på
samtalemenuen. Center for Lykkeforskning har for længst påvist, at mennesker bliver
lykkeligere af at indgå i fællesskaber. Og samtalen er begyndelsen på ethvert fællesskab! Så
benyt lejligheden til at tale med nogle, I ikke kender endnu.
På jeres borde ligger der en samtalemenu – det er en liste med spørgsmål, som I kan bruge
som en begyndelse på en samtale med jeres bordfæller. Der er samtalemenu til både børn og
voksne. Jeg håber, at snakken går lystigt omkring bordene, og jeg glæder mig til at lære jer
bedre at kende.
Og lad mig benytte lejligheden til også at sige, at hvis der er noget, I savner i jeres butik, så
sig det til os i butikken – enkelte af os sidder med om bordet i aften. Også vi bliver kun bedre
af at lytte til andre!
Rigtig god fornøjelse.

