SAMTALEMENU
DEN LILLE SAMTALE
MED DIN NABO
Det at veksle et par ord med naboen styrker
det gode naboskab. Og et godt naboskab kan
øge trivsel men også trygheden i kvarteret.
Når man hilser og taler sammen i ny og næ,
er det meget nemmere at bede om hjælp, fx.
når man skal på ferie, eller hvis man bare skal
låne en kop sukker.
Men vi har ikke længere den samme tradition
for den lille samtale. Vi er begyndt at kalde
det smalltalk og at netværke, og så er det
pludselig en professionel disciplin. Vi håber,
med denne lille samtalemenu, at kunne
hjælpe med at starte flere samtaler mellem
naboer.
Nedenfor er en række nemme spørgsmål til
den lille samtale med din nabo. Vores undersøgelser viser, at danskerne, uanset hvor de
bor i landet, er positivt stemt overfor at styrke
naboskabet, så du er sikker på at blive modtaget
godt, når starter ’den lille samtale’.

God fornøjelse!
HVAD ER DEN LILLE SAMTALE?
Det er, når man taler om emner, som ikke
overskrider intimsfæren, og som ikke nødvendigvis er første skridt til et venskab. Det er,
når man veksler ord om det nære, men stadig
holder sig på respektfuld afstand af hinanden.
Den lille samtale kan vare alt fra 30 sekunder
til ti minutter.

Man har den lille samtale i køen
ved supermarkedet, ved busstoppestedet, over hækken eller
i opgangen. Helt ufarlige emner
er vejret, den seneste storm, jul
og sommerferie, børn, biler, hus
og have. Men hvis man gerne vil
videre end det, så skal man stille
nogen lidt mere åbne spørgsmål.

SPØRGSMÅL TIL AT STARTE
DEN LILLE SAMTALE
Hvornår flyttede du til nabolaget?
Hvad har ændret sig, mens du har
boet her?
Hvor mange af vores fælles naboer
kender du?
Er der nogen traditioner her i nabolaget, som jeg måske ikke kender?
Har vi nogen uskrevne regler i
nabolaget, og hvordan opdagede du
dem selv?
Har du hørt om der har været
indbrud her i området?
Er du tryg ved vores nabolag?
Hvad er du optaget af for tiden?
Hvad bruger du tiden på, når du
ikke er på arbejde?

