
IKEA – Ærinder

Alle Ærinder er strukturet efter samme enkle skabelon – En del med deltagerne, det officielle 
ærinde og en linie mere om initiativtageren og en anden del med hovedpersonen, dennes 
hemmelighed og hvordan hemmeligheden kunne udtrykkes gennem møbler.

Klip de enkelte Ærinder ud og fold langs den stiplede linie, så man kan læse om Ærinderne ude 
at få afsløret de spændende hemmeligheder.

Flytter sammen

Deltagere: Morten og Majbrit, ungt par omkring de 30.
Ærinde: På udkig efter møbler til deres nye lejlighed. Find reol (EXPEDIT) eller sofa (EKTORP, 
KARLSTAD).
Intiativtager: Morten. Går en del op i sit fladskærmsfjernsyn og den tilhørende indretning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Majbrit.
Hemmelighed: Vil gerne have et barn (er måske allerede gravid?).
Opførsel: Kigger på børneting - køjesenge (TROMSÖ, MYDAL), måneformede lamper, 
børnesikringsudstyr (PATRULL vindueshasper, badekarsmåtter og dørstoppere).

Flyttemænd

Deltagere: To midaldrende mænd Erik og Svend der er gamle kolleger.
Ærinde: Erik vil købe et nyt garderobesystem (ELGÅ) som overraskelse til konen (Jane).
Initiativtager: Erik der antager det bare skal være en hurtig tur, og primært har inviteret 
Svend fordi Svend har en bil med anhængertræk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Svend.
Hemmelighed: Nyligt fraskilt og ved at flytte 'hjemmefra'.
Opførsel: Skal have alle mulige småting (dåseåbner (KONCIS), sakse (TROJKA), rivejern 
(IDEALISK, GRILLER).

Flyver fra reden

Deltagere: Frida, teenager, og hendes mor Lise.
Ærinde: Indkøb af møbler og ting til en teenager der skal flytte hjemmefra. Skal finde gryder 
(SKÄNKA), håndklæder og andre småting.
Initiativtager: Frida. Spændt på at få sit eget sted.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Lise.
Hemmelighed: Har allerede travlt med at indrette det værelse Frida flytter ud af.
Opførsel: Vil indrette et arbejdsværelse. Kigger på lagringskasser (KUSINER) og 
kontormøblement (FREDRIK).



Legehus

Deltagere: Signe og Carsten, et par unge studerende.
Ærinde: Forfest i IKEAs restaurant. (De har nemlig gratis refil på deres fadøl, hvilket er godt 
for SU'en).
Initiativtager: Signe. Lidt usikker på hele ideen om at tage i IKEA, men havde fået at vide det 
var en billig måde at varme op på.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Den anden studerende, Carsten.
Hemmelighed: Er (små)forelsket i Signe. Det er muligvis gengældt.
Opførsel: Vil gerne prøve sofaer og senge. 'Lege' i de forskellige udstillinger.

De professionelle

Deltagere: To IKEA-ekspedienter, Anja og Dorte.
Ærinde: At få styr på en udstilling.
Initiativtager: Anja. Vil læse til indretningsarkitekt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Dorte.
Hemmelighed: Er begyndt at gå op i feng-shui, men synes det er lidt pinligt.
Opførsel: Vil gerne bruge rispapirslamper (REGOLIT, VÄTE) og lave borde (VAXHOLM, 
KLUBBO). Og rykke rundt på hele resten af etagen, fordi man ikke bare kan indrette et hjørne 
ad gangen.

Voksen og følsom

Deltagere: Stig, far til Sara på syv.
Ærinde: Køb af ny køjeseng (TROMSÖ, MYDAL) til Sara og hendes lillebror, Samuel.
Initiativtager: Stig. Meget beskyttende om sin lille engel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Sara.
Hemmelighed: Synes hun er voksen - skal snart i skole!
Opførsel: Vil gerne have et skrivebord (MICKE, SMÅLAND) til skolearbejde. Vil også gerne have 
sin egen seng (SNIGLAR).

Ro og mag

Deltagere: John og Britt, ægtepar midt i fyrrerne.
Ærinde: Finde et nyt sofaarrangement (EKTORP, KARLSTAD).
Initiativtager: John. Har lidt travlt med at komme hjem så han kan se fodbold.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Britt.
Hemmelighed: Synes i at John tilbringer rigeligt med tid i sofaen. Vil gerne sætte ham lidt i 
gang.
Opførsel: Ser på komplicerede reolsystemer (BENNO), garderober (PAX) og 
badeværelsesinstallationer.



Husfred

Deltagere: Rasmus og Anne, par sidst i tredieverne.
Ærinde: Finde nyt spisebord.
Initiativtager: Anne. Synes hun tager sig af alt i hjemmet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Rasmus.
Hemmelighed: Har et virkeligt anstrengt forhold til Annes far, og ønsker sig bare lidt fred og 
ro.
Opførsel: Har absolut ikke lyst til store spiseborde, eller noget der kan slåes ud til gæster. 
Spisekroge i køkkenet er meget hyggeligere.

Iværksættere

Deltagere: Michael og Allan, medstiftere af opstartsfirmaet Axatech.
Ærinde: Anskaffe ny kontormøblement.
Initiativtager: Michael. Har haft dårlig ryg og prøver at tage sig godt af den.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Allan.
Hemmelighed: Har lånt af Axatechs kasse. Det vil naturligvis blive betalt tilbage.
Opførsel: Foretrækker klart de billige møbler (TORBJORN og KLEMENS kontrostole).

Kammerater

Deltagere: Katja og Dennis fra kollektivet Solsikken.
Ærinde: Købe nye møbler til dagligstuen.
Initiativtager: Dennis, som egentlig bedst kan lide genbrug, men var træt af at den gamle sofa 
lugtede af hund.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Katja.
Hemmelighed: Har vundet en pæn gevinst i Lotto, men er ikke helt sikker på hun vil dele 
pengene med kollektivet.
Opførsel: Kigger på lækre møbler (ARILD chaiselong).

Guds hus

Deltagere: Ole og Marie.
Ærinde: Købe nye møbler til menighedsrådet.
Initiativtager: Ole, der meget gerne vil imponere præsten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovedperson: Marie.
Hemmelighed: Nærer forbudte følelser for Ole.
Opførsel: Meget glad for små topersonerssofaer (EKTORP). De er bare så hyggelige.


