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Bestyrelsen for Kantine & Køkken, Midt / Vest 

 

Lene Ruby, formand. Hornshøjparken 4, 7500 Holstebro 

Tlf. 51 94 06 70. Mail: leneruby@gmail.com  

 

Anita Denby, kasserer.  

Tlf. 61 67 76 20 

Mail: anita@denby.eu  

 

Janni Wagner Hansen, sekretær.  

Tlf. 20 93 56 71 

Mail: janniwhansen@mail.dk  

 

Liselotte Sandholm. Tlf. 51 37 81 80.  - Mail:  hplls1488@gmail.com   

 

Nanna Odegården. Tlf. 24 45 12 44.  

Mail: oedegaarden@c.dk  

 



 

 

 

         Generalforsamling    

………………………………………………      

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 16 – 18.30 

JK Bjerre Storkøkken Service, Rasmus Færchs Vej 15,  

7500 Holstebro 

 

 

Jens Christian Bjerre byder indenfor i sit helt nye showroom på Rasmus Færchsvej.  

 

Vi starter eftermiddagen med en kop kaffe og afholder derefter vores generalforsam-

ling. På valg er sekretær Janni og formand Lene, begge kan genvælges. 

 

Vi skal derefter høre Jens Christian fortælle lidt om firmaet JK Bjerre Storkøkken. Vi 

skal se det nyeste indenfor ovne og andre køkkenmaskiner. Kom og se, og hør om 

hvad der sker på dette område.  

 

Vi slutter eftermiddagen af med lidt smørrebrød og kollegial hygge.  

Der udloves et par spændende præmier. 

Pris : GRATIS 

  

                                

 

 

Sommerudflugt til Bæchs Conditori i Hobro  
                         ………………………………………………      
                                       Tirsdag den 13. juni, 2017 

 

Bussen kører fra Holstebro kl. 13  fra Tv Midt-Vest og samler op på  parkeringspladsen  

ved  fordelings ringen ved Lund - Sunds rundkørslen kl. 13.30.  

Herfra kører vi til Hobro med ankomst kl.15.00 

 

Kærlighed til gode råvarer og konditorkager er grundlaget for Bæchs Conditori, der blev 

grundlagt i 1878 i Hobro, og er det største og ældste i Danmark. 

Vi skal på en rundvisning i bageriet før produktionen stopper. Herefter er det tid til at 

høre om Bæchs Conditori fra 1878 til i dag. 

Efter besøget på Bæchs Conditori fortsætter vi ud i det blå, hvor vi skal nyde sandwich 

og et lille glas i det fri. Vi forventer at være hjemme igen mellem kl 20 og 21 

 

 

 

 

 

 

Pris : 100 kr. for medlemmer og 175 kr. for ikke - medlemmer 

 

 

 

Tilmelding til Lene senest den fredag den 27. januar 2017 på mobil-

nummer 51940670 eller pr mail leneruby@gmail.com 

Tilmelding  skal ske til Jannie på mobil:  20 93 56 71,  
senest den 1-6-2017 



         

 

Kalkgruben i Hjerm 

…………………………………….. 

Onsdag den 10.maj. 2017, kl. 16:30 

 Jernbanegade 13, 7560 Hjerm  

        og slutter hos Ostemesteren, Vestergade 11, 7600 Struer 

 

 

Vi skal besøge Thises ostelager i kalkgruben i Hjerm, til en rundvisning og der-

efter til Struer, hvor vi skal besøge Charlotte i hendes butik Ostemesteren & 

Cafe. Hos Charlotte skal vi både høre og smage på forskellige oste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris : 100 kr for medlemmer og 200 kr. for ikke medlemmer 

 

Mød Cateringlandsholdet, som vandt 

OL-guld i efteråret 2016. Her får du 

chancen for at tilbringe en hel dag med 

de danske catere, og få tips og tricks fra 

de dygtige kokke. Måske vil du høre, 

hvordan du selv kommer med på lands-

holdet?  

Dagen byder desuden på spændende 

workshops og foredrag med landshol-

dets sponsorer. Temaet er bæredygtig-

hed, og sponsorerne vil give gode råd 

til, hvordan din kantine kan få en mere 

bæredygtig hverdag.  

 

 

 

 

 

Grib muligheden for at netværke med 

branchen. Der er selvfølgelig fuld for-

plejning, tilberedt af Cateringlandshol-

det.  

Pris: Kr. 125, inklusiv frokost, middag, drikkevarer, samt en goodiebag  

Tilmelding og yderligere information: www.cookery.nemtilmeld.dk  

Tilmelding : senest den 1. maj 2017 til Nanna på mobilnummer 

24451244 eller på mail : oedegaarden@c.dk  

Cateringlandholdet - en bid af medaljen.. 

                     …………………………………….. 
           Onsdag den 1. februar kl. 10.00-ca. 20 

                     Cookery, CF Tietgens Boulevard 28, 

                                       5220 Odense SØ 



 

 

Lokal retro på Westergaards Hotel 

…………………………………………….. 

Torsdag den 2. marts, kl. 16.00 

Westergaards Hotel,  

Bredgade 12, 6920 Videbæk. 

 

 

 

 

Vi skal besøge Westergårds Hotel i Videbæk, som helt tilbage i 1895  

hed Hotel Videbæk. 

Senere blev hotellet til privilegeret kro og efter kroen nedbrændte i 1907 

blev navnet Westergårds Hotel. 

Hotellet har haft forskellige ejere, men drives nu af familien Graakjær. 

Westergaards Hotel er medlem af Regionalt Madkultur, Vestjylland og det 

betyder at de fleste af de råvarer, som bliver brugt er lokale og økologiske. 

Her bruges varer fra Hvide Sande, Møldrup, Trolhede, Stauning, Kloster og 

diverse øko-gårde. 

Absolut et besøg vi alle skal se/smage. Vi slutter af med et lokalt retro-

måltid. 

 

Pris : 100 kr. for medlemmer og 175 kr. for ikke medlemmer 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Årsmøde i Fredericia  
……………………………………………………….    

Lørdag og søndag d. 25.- 26. marts 2017   

Trinity Hotel og Konference Center  

Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia. 

 

 

 

 

Har du før deltaget i vores Årsmøde, ved du at det bliver en weekend 

med højt humør, faglig input og hyggelig samvær med kolleger fra hele 

landet. 

Har du ikke været med før, er det bare med at få dig tilmeldt.. -  

du bliver ikke skuffet. 

Læs mere på vedlagte program 

 

Bindende tilmelding og betaling senest den 20. januar 2017 til: 

Lene Ruby på mobilnummer 51940670 eller mail :  leneruby@gmail.com.  

Beløbet indbetales på konto nummer 6811 1043383.  

Husk at oplyse navn ved indbetaling. 

  

Indkvartering i enkeltværelse:  kr. 1300 

Indkvartering i dobbeltværelse: Kr. 900 

Oplys navnet på den du evt. vil dele værelse med.              

Tilmelding : til Janni på 23935671,  

senest den 23. februar 2017 
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