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Dokument 3 A Prosatekst til spiserummet 
 
Michael kigger på uret, det er ulvetime, men heldigvis er hverken han eller Rikke på 
madholdet i de næste 4 uger, så de kan lege med børnene, selvom alle er sultne. Michael 
nyder, at han ikke skal finde på, hvad familien skal spise og at de undgår indkøbskøerne i 
supermarkedet med trætte børn. 
 
Klokken 20 minutter over 17 går de alle 4 over i spisesalen. Det er Valdemars tur til at 
vælge hvor de skal sidde, så de sætter sig ved siden af bedstelegekammeraten og hans 
familie. 
 
Madholdet ringer med klokken og er traditionen tro præcise med tidspunktet 17.30. 
Morten der bor i Michael og Rikkes bogruppe præsenterer maden og i dag serverer 
madholdet maden ved bordene. Urbania eksperimenterer lidt med spisesituationen, så 
nogle gange står man i kø og henter selv mad ved en buffet, det er ofte, når der er pitabrød 
eller burger med mange slags fyld man selv kan vælge -andre gange kommer den ud på 
bordene. 
 
Klokken 18.00 får Valdemar, hans lillebror og hans ven lov til at rejse sig fra bordet. De har 
siddet uroligt et stykke tid, men reglen er at børn må rejse sig 18.00, så andre børn og 
voksne ikke bliver generet af børn der løber rundt i salen. Børnene løber hen i 
multirummet for at lege fange med de andre børn. Nogle af de mindre børn kravler rundt 
i den store kravlegård, som nogle forældre har sat op i et hjørne af spisesalen. 
 
Forældre stiller deres brugte service over på opvaskevognene og Michael og Rikke tager 
en kop kaffe med op til sofaerne ved indgangen udenfor multirummet, og sætter sig lidt. 
 
Klokken 18.15 kommer næste hold spisende. Inge som er single har været på madholdet 
og har fyldt fadene op igen til de ny -ankomne. Hun sætter sig også ned og spiser sammen 
med det meste af dagens madhold. 
 
Inge synes, at noget af det dejlige ved Urbania er at spise sammen med andre. Dels de 
mange gange hvor hun kommer hjem fra arbejde og bare kan sætte sig til et veltillavet 
måltid uden at have rørt en finger –dels de gange om måneden, hvor hun er med til at stå 
for madlavning eller opvask, som er et stort arbejde, men sjovt fordi det gøres sammen 
med andre. 
 
Inge holder af at sidde i den rolige afdeling af spisesalen, hvor der ikke er børn, der løber 
rundt. De fleste børnefamilier spiser tidligere end Inge, men de få der er sidder ude i det 
store spiserum. Inge kan godt lide at sidde i en af de kroge, der er indrettet med 
skillevægge, niveauforskelle i gulvet og grønne planter. Nogle gange tager hun også 
maden med hjem og spiser foran fjernsynet, hvis der er for meget stress på arbejdet eller 
lign. og hun har brug for helt ro. 
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Inge har taget mad fra til 2 af beboerne fra sin bogruppe. De kommer sent hjem fra arbejde 
i dag. 
 
 
 
 
Alternativt scenarie 
Hvis muligt er et alternativt scenarie at vi prioritere en stor spisesal, hvor alle beboere kan 
være på en gang. Den skal selvfølgelig også indrettes med kroge og planter etc., så der 
ikke er så meget støj. Hvis vi alle kan spise sammen på en gang undgår vi, at der bliver 
meget opdeling mellem børnefamilier og singler og ældre mennesker. Det vil være godt 
for sammenholdet at kunne spise sammen alle sammen enten hver aften eller nogle gange 
om ugen…   
 
 
 


