
Afsnit #5

I den lilleb itte by
MANDAG DEN 7. DECEMBER

Mille er på tur til byen, Kapisillit. Med sine bare 42 indbyggere er den så lille, at 

den kaldes en bygd. Her er der kun én købmand, som holder åbent på særlige 

tidspunkter og kun fører et begrænset sortiment, som byens beboere må deles om. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvor tror du, julemanden bor?

Hvad hedder den mindste by, du har 
besøgt?

Hvad synes du, er det bedste ved at være 
ude i naturen? 

Hvordan er bygden anderledes fra den 
by, du bor i?  

Har du nogensinde oplevet, at der 
ikke var de varer, du skulle bruge, i dit 
supermarked?

Hvordan tror du, det er at bo i en lille by 
som Kapisillit?
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ĖǵΞڂɟ˱ڂČǵ̵ʡ͝ʡˍˍʡͮՈʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟձڂ
Èn for hver indbygger i Kapisillit. 

ĖǵΞڂɟ˱ڂČǵ̵ʡ͝ʡˍˍʡͮՈʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟձڂ˱_ڂɿ́̿ڂʎΞɟ̿ڂ
indbygger i Kapisillit.

Du skal bruge: Farvet papir, saks og lim/ 
klipsemaskine.

Eleverne inddeles i grupper.

Klip en masse strimler ud, og giv dem til eleverne.

Hver gruppe kan nu samarbejde om at lave en 
ʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟڂՊڂɣ˱̿ڂʡ˱ʄڂɿ́̿ڂʎΞɟ̿ڂʡ˱ɎȻΰʄʄɟ̿ڂʡڂ
Kapisillit.

Hæng guirlanden op i klassen. 

Du skal bruge: Farvet papir, saks og lim/ 
klipsemaskine.

Hver gruppe kan nu samarbejde om at lave en 
ʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟڂՊڂɣ˱̿ڂʡ˱ʄڂɿ́̿ڂʎΞɟ̿ڂʡ˱ɎȻΰʄʄɟ̿ڂ
i Kapisillit.

Hæng guirlanderne op i klassen. 

Kan laves individuelt eller i grupper. 

Opgave

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



Vi kan komme langt ved at se på vores eget forbrug. Vi kan for 

eksempel mindske madspild og tage et kig på vores forbrugsvaner – 

ligesom de gør i den grønlandske bygd. 

Beregninger fra Landbrug & Fødevarer anslår, at der årligt smides mad 
ud for 16 mia. kr.

Hvert år smider danskerne mere end 700.000 ton mad ud.

I Danmark smider en gennemsnitlig familie 20% af deres indkøb ud.

Madspild handler ikke kun om, hvad der ryger i skraldespanden i de 
private hjem. Det omhandler også den mad, der går til spilde ved 
dyrkning og produktion af mad samt under transport, håndtering og 
indpakning i butikkerne. 

En gennemsnitlig familie i Danmark smider for 3.000 kroner mad ud om 
året.

ǃɟ̿Ɏɟ˱͝˪ȐˍڂԆԇڂʎǵ̿ڂȻˍǵ˱Ɏͮڂǵ˱Ɏɟͮڂɟ˱ڂǵ˪Ȼʡͮʡ́˱ڂ˪́ڂǵͮڂʎǵˍΞɟ̿ɟڂɎɟͮڂʄˍ́Ȼǵˍɟڂ
˪ǵɎ̵͝ʡˍɎڂʡ˱Ɏɟ˱ڂԇԅԉԅձ

ġǵɎ̵͝ʡˍɎڂɟ̿ڂΞɟ̿Ɏɟ˱̿ͮ͝ڂɟɎʽɟͮ̄̿ͮ͝͝ɟڂHľԇՈ͝ΰ˱Ɏɟ ձ̿ڂ

Ubrugte madvarer er skyld i 3,3 milliarder tonڂHľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄڂʎΞɟ̿ͮڂȐ ձ̿
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