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Efterårs- 
program2018 

 

Foreningen Kantine & Køkken  

er en landsdækkende brancheorganisation  

med omkring 700 medlemmer.  

Et fagligt fællesskab for alle, der arbejder  

i et storkøkken og brænder for emner som; 

mad, ærlige fødevarer, arbejdsvilkår,  

sikkerhed og ikke mindst de nyeste tendenser  

indenfor branchen.  

Vores primære berettigelse er netværk på tværs  

af branchen. Vi tilstræber hele tiden at  

udvikle os og være inspirationskilde og  

vidensbank indenfor alt, der rører sig i landets 

storkøkkener. Læs meget mere på: 

www.kantinen.dk 



Vi besøger: 

Nørgaards Geder - økologisk gedeavl 
Bøgely 14 . 6290 Videbæk 

Tirsdag den 4. september kl. 16.00 

 

Kom med ud i naturen og få en på ”opleveren”. 

Vi skal på besøg hos Tobias Christensen og hans kæreste Lærke, der fortæller  

om deres liv med økologiske geder. I en alder af kun 21 år, startede Tobias som 

selvstændig gedeavler med 120 geder. Både Tobias og Lærke er landbrugs-

uddannede og havde modet til at begynde som selvstændige. 

De 120 geder leverer hver uge 1200 liter mælk til Tebstrup Gedeosteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag noget fornuftigt fodtøj på og mød op. 

Vi slutter af med medbragte sandwich, som forhåbentligt kan nydes i naturen. 

Vi mødes til: 

Julebrunch 

Nordic Restaurant . Østergade 30 . 7400 Herning 

Lørdag den 1. december kl. 10.30 

 

Vores altid hyggelige juleafslutning bliver denne gang til lørdagsbrunch. 

Vi skal som altid hygge, snakke om året der er gået, hvad der skal ske til  

næste år, spise en lækker brunch, samt nyde et glas vin eller øl.  

Vi vil spille pakkespil, så husk en gave til ca. 50 kr. 

Efter brunch kan vi se på Hernings juleudsmykning og måske drikke et glas  

gløgg et hyggeligt sted i byen. 

Vi håber på stor opbakning til dette nye tiltag. 

TILMELDING SENEST DEN 23. november TIL: 

Janni på mobil: 20 93 56 71 

Pris for medlemmer: 100,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 225,- kr. 

Beløbet indbetales på MobilePay ved tilmelding: 80941 

TILMELDING SENEST DEN 27. august TIL: 

Janni på mobil: 20 93 56 71 

Pris for medlemmer: 50,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 125,- kr. 

Beløbet indbetales på MobilePay ved tilmelding: 80941 



Vi besøger: 

Humlum Brød 

Christiansborgvej 7 . 7560 Hjerm 

Onsdag den 31. oktober kl. 16.00  

 

Humlum Brød byder indenfor til et spændende besøg på fabrikken i Hjerm  

ved Holstebro. 

Vi skal se produktionen af butterdejsprodukter i højeste kvalitet.  

Salgschef Bent Riis Jensen viser os rundt og har lovet at præsentere spændende 

nyheder. Eftermiddagen slutter af med lidt godt til ganen fra Humlum Brøds  

sortiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød op og se, hvor ”tarteletten” kommer fra. 

Foredrag med:  

Umahro Cadogan  

og besøg i Huset No7 

Huset No7 . Nørregade 7 .  7400 Herning 

Torsdag den 27. september kl. 17.00 - ca. 21.00 

 

Kom og oplev en spændende aften i Huset No7 i Herning.  

Vi mødes til rundvisning i kulturhuset, der rummer forskellige værksteder,  

mødelokaler, biograf, legerum, kunst og cafe.  

Efter rundvisningen spiser vi sandwich i cafeen, inden vi skal videre ind i  

festsalen, hvor ernæringseksperten UMAHRO CARDOGAN vil tale om 

”Food can change your life.” Han er blandt andet kendt fra tv-programmet  

”Kan man spise sig rask?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan max. deltage 30 personer til dette arrangement, da det er dét antal  

billetter vi har købt – så skynd dig at tilmelde dig. 

TILMELDING SENEST DEN 20. september  TIL: 

Nanna på mail: oedegaarden@c.dk eller mobil 24 45 12 44 

Pris for medlemmer: 150,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 325,- kr. 

Beløbet indbetales på MobilePay ved tilmelding: 80941 

TILMELDING SENEST DEN 25. oktober TIL:  

Lene på mail: leneruby@gmail.com eller mobil 51 94 06 70 

Pris for medlemmer: 50,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

Beløbet betales ved tilmelding på MobilePay: 80941 



Årsmøde2019 

Lørdag den 16. marts til søndag den 17. marts  
på Vingsted hotel- & konferencecenter 

Vingsted Skovvej 2 . 7182 Bredsten 

 

KOM og vær med … og lad os få en hyggelig weekend 
hvor vi mødes med faget som vores fællesnævner og interesse,  

men også et gensyn med ”gamle” kollegaer, studiekammerater,  

nuværende kollegaer eller måske medlemmer af ”Kantine og Køkken”. 

 

Vi er i fuld gang med planlægningen; 
der vil være foredrag, hygge, samtaler, generalforsamling, opsamling,  

lækker mad, grin og gåtur, præmier og sang.  

Vingsted ligger smukt og selvom det er tidligt på året, så håber  

vi at kunne bevæge os ud og nyde udsigten. 

 

KUN for medlemmer: 
Prisen for hele årsmødet, inkl. overnatning: 

Enkeltværelse: 1.300,- kr.   /   Dobbeltværelse: 900,- kr. 

Pris for deltagelse UDEN overnatning: 500,- kr. 

(Ret til ændringer forbeholdes). 

Sidste og bindende tilmelding: 10. januar 2019 
til Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Midt / Vest: 

 

FORMAND: 

Lene Ruby . Hornshøjparken 4 . 7500 Holstebro . Tlf. 51 94 06 70 

Mail: leneruby@gmail.com 

 

KASSERER: 

Anita Denby . Tlf. 61 67 76 20  

Mail: anita@denby.eu  

 

SEKRETÆR: 

Janni Wagner Hansen . Tlf. 20 93 56 71  

Mail: janniwhansen@mail.dk  

 

Liselotte Sandholm . Tlf. 51 37 81 80 

Mail:  hplls1488@gmail.com    

  

Nanna Ødegården . Tlf. 24 45 12 44 

Mail: oedegaarden@c.dk  

mailto:imravn63@gmail.com


Oversigt efterår 2018 
 

Tirsdag den 4. september kl. 16.00 

Nørgaards Geder - økologisk gedeavl 
Bøgely 14 . 6290 Videbæk 

 

Torsdag den 27. september kl. 17.00 

Umahro Cadogan og besøg i Huset No7 

Huset No7 . Nørregade 7 .  7400 Herning 

 
Onsdag den 31. oktober kl. 16.00  

Humlum Brød 
Christiansborgvej 7 . 7560 Hjerm 

 

Lørdag den 1. december kl. 10.30 

Julebrunch 

Nordic Restaurant . Østergade 30 . 7400 Herning 

 


