
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Jannie Martensen 

Min kommune Randers Kommune/sundhedscenter 

Mail jam@randers.dk 

Projektets navn  Food Maker Randers 

Sundhedsområde  
- Risikofaktorerne: Tobak, 

Mental Sundhed, Alkohol 
- Strukturel forebyggelse 
- Tidlig opsporing 

Mad og måltider/mental sundhed 

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, mænd 
i 40’erne   

Unge m. 16-28 år 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre afdelingen, 
på tværs af kommunen 

 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, en anden 
kommune 

I samarbejde med FOF Randers 

Beskriv projektet kort 
 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

Food Maker Randers – Vi leger med mad er et 2årigt 
udviklingsprojekt, hvor der skabes fællesskaber gennem 
madglæde. Hypotesen er, at når unge indgår i et fællesskab, hvor 
de frit kan eksperimentere og lege med mad, så udvikles deres 
lyst og evne til selv at lave mad. Når de unge selv laver mad, 
bliver de mere bevidste om, hvad de spiser, og i sidste ende vil 
det føre til sundere madvaner.  
Køkkenet sætter de fysiske rammer for Vi leger med mad. De 
unge mulighed for at deltage i en madklub på fleksibel basis, hvor 
man kan tilmelde sig fra uge til uge.  
Aktiviteten består af en gruppe deltagere og en eller to værter, 
som begge er fra aldersgruppen samt en projektmedarbejder. 
Køkkenfaciliteterne er den vigtigste faktor i antallet af deltagere 
(der er plads til ca. 15 deltagere). Til hver aktivitet har de unge 
mulighed for at melde sig på som deltager, eller som vært. At 
være vært er ensbetydende med at være aftenens frontfigur, 
forstået på den måde at værten på forhånd har bestemt aftenens 
tema, opskrifter og præsentation af menuen. Det er også værten, 



der bestemmer, hvad der skal købes ind, og sammen med andre 
frivillige handler ind til aftenen 
Projektmedarbejderens rolle er at åbne op og efterfølgende lukke 
ned for køkkenet, og under aktiviteten at ”stå i baggrunden” og 
hjælpe til, hvis praktiske spørgsmål opstår. 
Projektmedarbejderens udfordring er at holde fokus på, at selv 
om maden ikke bliver som planlagt, så er aftenen ikke en fiasko. 
Der skal være plads til at lave fejl og disse fejl er både med til at 
skabe læring og et afslappet miljø, hvor de unge ikke føler, at de 
skal præstere men kan være sig selv.  

 
Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Projektet vil blive etableret og udført i et samarbejde mellem 
Randers Sundhedscenter og FOF Randers. Deltagerne tilmelder 
sig den enkelte gang Vi leger med mad via FOFs hjemmeside. 
Begivenhederne oprettes desuden på Facebook. Der betales 30 
kr. pr. deltager pr. gang. Betalingen er med til at sikre 
engagement, bindende tilmelding og dækker en del af udgifterne. 
Det er gratis for værten at deltage. 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Facebook: Food Maker Randers 

 


