
DEN GODE SAMTALE

Samtalesalonens
hvad, hvorfor & hvordan 



INDLEDNING

Denne pixibog er tænkt som en lille guide til dig, 
der gerne vil blive klogere på samtalesalonens 
hvad, hvorfor og hvordan.

Brug pixibogen som hurtig inspiration, når du vil 
holde dine egne saloner.

God fornøjelse.
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HVAD ER EN SAMTALESALON?

Samtalesalonen er et samlingspunkt for menne-
sker, der gerne vil snakke med andre mennesker 
på en ny måde. Salonerne skaber dybe samtaler 
med andre mennesker om små og store emner. 

Samtalen er struktureret og styres af en vært, der 
har til opgave at samle og blande folk, lave sam-
talemenuer og styre slagets gang rent praktisk. 

Der er ikke noget rigtigt eller forkert resultat i en 
samtalesalon – det handler om at mødes, tale 
med andre mennesker og dermed få ny indsigt 
med hjem. I en samtalesalon er målet den gode 
samtale. 
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HVORFOR HOLDE
SAMTALESALONER? 

Samtalesalonen skaber et rum for en samtale, 
der giver energi og skaber refleksion. 

Når vi snakker med mennesker, vi ikke kender, 
får vi nye perspektiver på tingene. Vi får indsigt i 
andre menneskers liv og holdninger. Både men-
nesker vi kender, og mennesker vi ikke kender …
endnu.  

4



HVORDAN HOLDER DU EN
SAMTALESALON?  

Vær en god vært
En samtalesalon behøver en engageret vært. Du 
byder velkommen, introducerer samtaleformen, 
præsenterer dagens emne og sørger for, at alle 
får en samtalepartner.  

Gode rammer
Du kan holde en samtalesalon alle steder – på 
biblioteket, på en café, i parken eller måske bare 
hjemme i din egen stue.

Samtaleemner
Du vælger et emne og sammensætter samtale-
menuen, som deltagerne kan snakke ud fra. Find 
menuerne på nettet eller lav din helt egen. Kun 
fantasien sætter grænser.
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Træk på personlige og faglige netværk når du 
skal i gang. Selv en lille flok kan få gode samtale-
oplevelser. Det handler om kvalitet i samtalen og 
ikke om kvantitet i deltagerantal.

Start i det små. Læg f.eks. en samtalesalon i halen 
af et foredrag. Det skaber god energi, og de fleste 
mennesker vil gerne bidrage til samtalerne.

Brug samtalesaloner som et redskab i daglig-
dagen til at skabe perspektivering og relationer 
mellem mennesker – f.eks. ved bogcafeér, møder 
og konferencer eller bare over aftensmaden. 

GODE TIPS



EKSEMPEL PÅ EN SAMTALEMENU 

Bogens Verden 

Kommer du fra et hjem med bogreol? 

Hvornår har du sidst delt en læseoplevelse? 

Hvor vigtig er bøger i din hverdag?  

Hvem er din litterære helt? 

Hvilken bog ville du ønske, du havde skrevet?  
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Lær mere om samtalesaloner på  
samtalesaloner.dk.

Her kan du også printe færdiglavede samtalemenuer.

Samtalesaloner.dk er startet af Nadja Pass og
Andreas Lloyd fra Samfundslaboratoriet Borgerlyst.

Følg også med på 
 facebook.com/Viborgsaloner –  

et viborgensisk initiativ, der arbejder på at genopdage
samtalens kunst.

Kontakt Viborg Bibliotekerne for mere information: 
Kathrine Sørensen Bech – kas@viborg.dk
Lisbeth Bach Sørensen – zls@viborg.dk 

Mette Thue – m5t@viborg.dk

Medarrangør: Mejse Eva Damsø Jeppesen – mejsedamsoe@gmail.com

facebook.com/Viborgsaloner

DET MED SMÅT


