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De vigtigste 
ingredienser 
i den gode 
velkomst



…er det godt 
at blive 
anerkendt, 
så er det 
bedre at 
blive budt 
velkommen!

Hanna Arendt



At byde velkommen og at rumme…

- også dem, der 

måske er lidt mere 

besværlige



”Jeg kan godt selv..”

God til: - at se ting klart

Trives: - når tingene er på en 

vis afstand

Trives ikke: - når man kommer 

tæt på



”Synes du ikke også..”

God til: - at være kærlig

Trives: - når tingene er tætte på

Trives ikke: - når man er på afstand



”Vi plejer jo at..”

God til: - at huske og holde styr 

på tingene

Trives: - når traditioner og regler 

bevares

Trives ikke: - når noget forandres



”Lad os bare prøve..”

God til: - at give plads til alt og alle

Trives: - når der er frie muligheder

Trives ikke: - når alt skal være 

indenfor bestemte rammer eller

På en bestemt måde
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TOR JOHAN GREVBO



Det firfoldige menneske
TOR JOHAN GREVBO



At byde velkommen og at rumme…



Skal man kunne Skal man kunne Skal man kunne Skal man kunne rumme rumme rumme rumme 

altaltaltalt????

At byde velkommen og at rumme…



Grænser

Grænser hjælper os med at holde det gode inde og 

det dårlige ude.



Grænser

Grænser hjælper os med at holde det gode inde og 

det dårlige ude.

Nogle gange har vi dårlige ting indenfor og gode 

ting udenfor. Her er det vigtigt at kunne åbne op 

for vore grænser og lade de gode ting komme ind 

og det dårlige slippe ud.



Grænseproblemer
Kan ikke sige Kan ikke høre

NEJ
Den føjelige

Føler sig skyldig og/eller 
styret af andre 
kan ikke sætte grænser

Den styrende

Krænker aggressivt eller 
manipulerende andres 
grænser

JA
Den uforstående

Sætter grænser for 
ansvaret for at elske

Den undvigende

Sætter grænser for at 
modtage omsorg fra andre



Grænseskabende aktivitet

Første orden: Den rummende 

måde (inkluderende)

- rumme

- inkludere

- holde ud uden at blive ødelagt

Er selve fundamentet for 
grænseskabende aktivitet af 
anden orden.

Danner tryghed i en relation. 

Anden orden: Den udpegende 

måde (ekskluderende)

- udpege

- opdele

- skille ud

- afgrænse

- punktere

Differentierer og påpeger 
oplevelser af forskellighed i 
erfaring og erkendelse. 



…rigtig god vind 

med at byde 

hinanden 

Velkommen

Hanna Arendt


