
  

Efterårs- 
program2018 

Nordjylland  

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:  

Sønderhaven Gårdmejeri 

Stadevej 314 . Serritslev . 9700 Brønderslev 

Onsdag den 5. september kl. 16.00 - ca. 18.00 

 

Her er en enestående mulighed for at komme ud og se et gårdmejeri. 

Sønderhaven Gårdmejeri er Danmarks eneste mejeri, der udelukkende bruger 

eget mælk til egne produkter. 

Sønderhaven Gårdmejeri er bygget på visionen om at producere autentiske  

fødevarer. Det kendetegner både produkter, forretningsførelse og driften af  

gården. Gårdmejeriets produkter kan kaldes gammeldags, fordi de er produceret 

på samme måde, som man gjorde før i tiden. Det er dog ikke af nostalgi, de  

bruger gammeldags kærne til smørret, og vender ostene med håndkraft.  

Det smager bare bedre, og de satser ikke på masseproduktion. 

Der vil være smagsprøver. 

Sæt X i kalenderen, allerede nu… 

 

  

 

 

 

 

 

Tag med på denne tur, det bliver en oplevelse. 

Se mere her: www.soenderhaven-gaardmejeri.dk/ 

TILMELDING SENEST DEN 20. august TIL: 

Kate Madsen på mail: Katescater@hotmail.com 

Pris for medlemmer: Gratis. 

Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr. Betales på dagen. 

MobilePay: 72919 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Nordjylland: 

 

FORMAND: 

Jan Andersen . Artemisvej 13 . 9210 Aalborg SØ . Mobil: 40 51 85 10 

Mail: jan.andersen@nordjyske.dk   

 

KASSERER: 

Gitte Vangsø . Umanakvej 6 . 9210 Aalborg SØ . Mobil: 61 33 14 30 

Mail: fam.vangsoe@gmail.com 

 

SEKRETÆR: 

Mette Pilgaard . Mobil: 40 60 93 68 

Mail: mettenormind@gmail.com  

 

Jytte Mortensen . Mobil: 61 77 32 46 

Mail:  jym@arcticimport.dk   

  

Anette Iversen . Mobil: 25 40 80 90 

Mail: cafeboldeye@email.dk  

  

Kate Madsen . Mobil: 40 15 77 37 

Mail: katescater@hotmail.com 

http://www.soenderhaven-gaardmejeri.dk/
mailto:Katescater@hotmail.com
mailto:fam.vangsoe@gmail.com


Vi holder:  

Julebanko, julemad og julehygge 
med kollegaer 

Tilmelding senest fredag den 16. november TIL: 

Annette Iversen på mail: kantine@businessparknord.dk  

Pris KUN for medlemmer: 150,- kr. Betales på dagen. 

MobilePay: 72919  

Arrangementet er for aktive medlemmer, samt leverandører 

Kantinen hos Annette Iversen . Business Park Nord . Øster alle 6 . 9530 Støvring 

Tirsdag den 20. november kl. 17.00 

 

FKK Nordjylland inviterer dig til hyggelige timer i ”JULENS TEGN.” 

Vi begynder aftenen med julebanko, fyldt med spændende flotte gevinster. 

Dernæst nyder vi lidt julemad og julegodter, mens vi vender julens kommende 

travlhed og hygge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig til arrangementet: 

”Av min arm” 
AB Catering . Kystvej 80 . 9400 Nørresundby 

Onsdag den 31. oktober kl. 15.00 - 18.00 

 

En spændende eftermiddag, hvor du vil blive præsenteret  

for en lettere tilgang til din arbejdsdag. 

Mette Sloth fra Frigodan og Michael Larsen fra Mette Munk, vil give inspiration 

og gode tips. Derudover vil ergoterapeut Trine Ann Peterson komme med tips  

og gode råd til, hvordan du kan skåne din krop på en travl dag i køkkenet. 

Mette og Michael vil servere en lækker buffet, og selvfølgelig er der også tid i 

programmet til at hygge os. 

Der vil være en goodiebag ved afslutningen. 

KOM FRISK – leder, kollegaer og medarbejdere. 

TILMELDING SENEST DEN 22. oktober TIL: 

Gitte Vangsø på mail: fam.vangsoe@gmail.com 

Pris for medlemmer: Gratis. 

Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr. Betales på dagen. 

MobilePay: 72919 

mailto:kantine@businessparknord.dk
mailto:fam.vangsoe@gmail.com


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 

Inspiration 

- og smukke anretninger 

mailto:imravn63@gmail.com


Oversigt efterår 2018 
 

 

Onsdag den 5. september kl. 16.00 - ca. 18.00 

Sønderhaven Gårdmejeri 

Stadevej 314 . Serritslev . 9700 Brønderslev 

 

 

Onsdag den 31. oktober kl. 15.00 - 18.00 

”Av min arm” 
AB Catering . Kystvej 80 . 9400 Nørresundby 

 

 

Tirsdag den 20. november kl. 17.00 

Julebanko, julemad og julehygge med kollegaer 

Kantinen hos Annette Iversen . Business Park Nord . Øster alle 6 . 9530 Støvring 


