
  

Forårs- 
program2019 

Fyn 
 

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.  

Vi ønsker at skabe 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 

Ramsløg vokser vildt og kan plukkes mange steder.  

Planten er sprængfyldt med vitaminer, har en let, karakteristisk 

hvidløgssmag og kan bruges på et utal af måder i maden. 



 

 

En eftermiddag i Middelfart med: 

”Av min arm” 
Audiometer Allé . 5500 Middelfart 

TORSDAG den 9. maj kl. 16.00 - ca. 20.00 

 

En eftermiddag med ergoterapeut Trine Peterson og  

Mette Munk og Ardo/Frigodan. 

 

Denne eftermiddag/aften byder på inspiration med retter der er nemme at lave, 

hvor man ikke går på kompromis med kvaliteten. 

Mette Munk og Ardo/Frigodan leger ”TV Køkkenet”.  

Derefter vil ergoterapeut Trine Peterson komme med gode ideer og forslag til 

hvordan du passer på dig selv i en travl hverdag i køkkenet.  

Vi slutter af med en lækker buffet. 

Inden I går hjem vil der være en goodiebag til alle. 

TILMELDING SENEST DEN 2. maj TIL: 

Susanne Banke: suba@jfmedier.dk eller 40 26 66 05 efter kl. 18.00. 

Tilmelding og betaling: Reg. 5975 Kontonr. 0005000698 

Oplys deltagernavn + arrangement. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Pris for medlemmer: 100,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr. 

FOTOglimt 

Vinsmagning 

Vegetarretter 

”Aldrig mere  
slankekur” 
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Et besøg hos Bettina Juul: 

Generalforsamling 
JDM . Middelfartvej 218 . 5200 Odense V 

TIRSDAG den 5. februar kl. 16.15 - ca. 20.00 

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Årsberetning v/ Jonna. 

3. Aflæggelse af revideret regnskab v/ Susanne Banke. 

4. Indkommende forslag (skal være Jonna i hænde senest otte dage før). 

5. Valg: 

 Formand:   Jonna Jepsen  Ønsker genvalg. 

 Sekretær:  Helle Larsen   Ønsker genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem: Pia Jakobsen  Ønsker genvalg. 

 Revisor suppleant: Helle Jørgensen Ønsker genvalg. 

6. Eventuelt (emner herunder er ikke til afstemning). 

 

Efter generalforsamlingen vil der være socialt samvær, hygge og god mad. 

Bettina vil fortælle os lidt om hendes hverdag hos JDM og der bliver mulighed  

for at se Bettinas kantine og køkken.  

Årsmøde 2019 
Lørdag den 16. marts til søndag den 17. marts 

på Vingsted Hotel & Konferencecenter . Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. 

 

KOM og vær med til en hyggelig weekend, 
hvor vi mødes med faget som fællesnævner og interesse,  

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

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

Vi tilbyder dette indhold: 

1 overnatning på Vingsted Hotel- og Konferencecenter. 

Transport. Fuld forplejning med drikkevarer. Netværk med kollegaer  

fra hele landet. Generalforsamling, hvor du kan gøre din indflydelse  

gældende eller byde ind med dit kandidatur 

Foredrag med Mette Bloch: VIND med VILJE 

Samtaler, grin, gåtur, workshop, præmier og fællessang. 

Middag med hygge, lækker mad, musik og overraskelser. 

(Se mere detaljeret program på hjemmesiden: Kantinen.dk). 
 

Prisen for hele årsmødet: 

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

Pris for deltagelse UDEN overnatning: Kr. 500,- 

Priser er for aktive kontingentbetalende medlemmer af foreningen Kantine og Køkken.  
 

Sidste og bindende tilmelding og betaling den 10. januar 2019 til  

din lokale afdeling: VIGTIGT! 

TILMELDING SENEST DEN 29. januar TIL: 

Jonna Jepsen: jj@natureenergy.dk eller 60 39 02 26 (efter kl. 18.00 ). 

Dette arrangement er KUN for medlemmer. 

mailto:jj@natureenergy.dk


Is, chokolade og flødeboller: 

En tur i Nyborg statsfængsel 
Vindingevej 36 . 5800 Nyborg 

ONSDAG den 3. april kl. 15.00 - ca. 19.00 

 

En eftermiddag hvor vi laver is, fyldte chokolader og flødeboller. 

Vi begynder eftermiddagen med en rundvisning i fængslet, derefter går vi  

i ismejeriet, hvor vi deles op i 3 grupper. En gruppe skal lave fyldte chokolader, 

en anden skal lave flødeboller, og den sidste skal lave parfait is. 

Vi arbejder sammen med det daglige personale i ismejeriet, som bl.a. er de ind-

satte. I får alle muligheden for at tage de producerede produkter med hjem. 

Der serveres lidt mad til slut. 

 

 

Vær opmærksom på: 
Der er en del regler der skal overholdes for at kunne komme indenfor murene. 

Ved tilmelding skal i skrive jeres fulde navn og personnummer, som skal  

sendes videre til Nyborg Fængsel. 

 

På selve dagen skal disse regler overholdes: 

* Man må ikke have nogen dom. 

* Ingen adgang med mobiltelefon. 

* Ingen adgang med ure med netadgang. 

* Ingen våben eller knive medbringes. 

* Alle skal igennem en scanner og man kan risikere kropsvisitation . 

 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 27. marts TIL: 

Susanne Banke: suba@jfmedier.dk  eller 40 26 66 05 efter kl. 18.00. 

Arrangementet er gratis og KUN for medlemmer. 

Bestyrelsen for 

Kantine & Køkken Fyn: 

FORMAND: Jonna Jepsen . Tlf.: 63 15 64 88 . Mobil: 60 39 02 26 

NGF. Nature Energy . Ørbækvej 260 . 5220 Odense SØ 

Mail: jj @natureenergy.dk 

 

KASSERER: Susanne Banke . Mobil:  40 26 66 05 

Jysk Fynske medier . Banegårdspladsen 1 . 5000 Odense C 

Mail: suba @jfmedier.dk 

 

SEKRETÆR: Helle Larsen . Mobil: 23 95 24 34 

Interacoustics . Audiometer Allé . 5500 Middelfart 

Mail: hlla @interacoustics.com 

 

Line Jespersen . Mobil: 25 17 67 50 

Munck Gruppen A/S . Toftegårdsvej 18 . 5800 Nyborg 

Mail: ljs@munck.dk 

 

Pia Nelleborg Jakobsen . Mobil: 27 59 63 68 

Dalum Landbrugsskole . Landbrugsvej 65 . 5260 Odense S 

Mail: pia-nelleborg@live.dk 

 

SUPPLEANT: Hanne Yde . Mobil: 23 61 17 42 

Nytorv 9 . 5500 Middelfart 

Mail: Hanne.Yde@Middelfart.dk 
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