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Præsentation af mig

■ Præsentation

– Dit navn

– Din arbejdsplads eller stilling 

– Hvornår du sidst var på bodega

■ Gruppesamtale

– Hvad associerer I med bodegaen?

– Hvad tænker I at bodegaernes styrker er?

– Hvad tænker I at bodegaernes svagheder er?

Skriv jeres refleksioner ned på planchen

Gruppeøvelse 



Bodegaen som alternativ social indsats for udsatte ældre 

■ 20 telefoniske spørgeskemaundersøgelser

■ 3 interviews med tidligere eller nuværende stamgæster

Allan, Henrik og Brian

■ 1 interview med socialrådgiver og tidligere bodegaværtinde

Socialpædagogisk støtte jf. § 85 i Serviceloven 

Præsentation  



”Det er meget mere socialt end folk går og tror. Folk tror, at man 
drikker sig i hegnet ved bodegaerne. Sådan er det jo ikke. Det 

er lidt som en klub, hvor man bare kommer for at mødes. Det er 
meget mere socialt end at folk bare sidder og sumper. Ikke 

sådan et druksted"

bodegaejer, København 



”De kalder det også deres dagligstue, der skal 

man jo lige tænke over, når man beder dem sidde 

pænt”

bodegaejer, København 

Dagligstuen



Det andet hjem

Dagligstuen



Det andet hjem

Alkohol i dagligstuen

Dagligstuen



Dagligstuen

Det andet hjem

Alkohol i dagligstuen

Fællesskab 



Dagligstuen

Det andet hjem

Alkohol i dagligstuen

Fællesskab 

Forbindelser ➔ kapitaler 



Opsyn

Omsorg



Opsyn

Primær grund til at stå op

Omsorg



Opsyn

Primær grund til at stå op

En der kender dit navn

Omsorg



Opsyn

Primær grund til at stå op

En der kender dit navn

Påmindelse om at spise 

Omsorg



”Det er fordi, der er nogen at 

snakke med. Hjemme sidder de tit 

i deres sofa, de drikker hverken øl, 

vand eller kaffe og får ikke spist 

derhjemme. Ved mig kommer de 

ned og får en øl og en rugbrød og 

nogen at snakke med” 
Bodegaejer, Århus

Omsorg



Hovedrengøring af lejlighed

Handle ind 

Praktiske opgaver



Banksystemer

Samfundsliv



Banksystemer 

■ Stigende digitalisering i samfundet                    behov for hjælp

■ digital post

■ telefon og computer

■ regninger

Samfundsliv



Sundhedssystemet 

Bindeleddet



Sundhedssystemet 

Bindeleddet

”Der mangler en

anerkendelse af os som institution, det bliver 

måske os som kan blive bindeleddet” 

bodegaejer, Aalborg



Sundhedssystemet 

Omverdenen 

Bindeleddet



Kritik

■ Sommer 2022 af pædagog, misbrugsbehandler og uddannelsesleder, Anne 
Sofie Broe Hansen. 

■ Fokus:

■ Romantiserer bodegaerne 



Gruppeøvelse 2

Se på de ting I har skrevet inden oplægget.

■ Er der noget fra oplægget, der har ændret på jeres forståelse af bodegaen? 

■ Kan den viden I fået om bodegaen bruges i jeres arbejde? Hvordan?

■ Kan det med at have en ide om hvad noget er og få en viden om det, der viser, at 

det er mere nuanceret end først antaget, tages med ind jeres arbejde til dagligt? 

Hvordan? 

■ Kom I til at tænke på noget andet undervejs i oplægget eller under jeres diskussion?

Skriv jeres refleksioner ned på planchen



Opsamling af refleksioner



Afrunding

”Det er som om vi [bodegaerne] ikke tænkes som vigtige, 

men vi er jo altafgørende for dem, der falder ud for 

kasserne”

bodegaejer, Aalborg

”Det er som om, at kommunen ikke forstår vigtigheden af 

os for de her mennesker” 

bodegaejer, Århus


