Trekantområdet,
Esbjerg,
Syd- og Sønderjylland

Forårsprogram2019

Bestyrelsen for Kantine & Køkken
Trekantområdet, Esbjerg,
Syd- og Sønderjylland:
FORMAND:
Joan Olesen . Lejrskovvej 8 . 6640 Lunderskov . Tlf. 30 70 82 43.
Mail: kljoanolesen @gmail.com
KASSERER:
Inge Marie Ravn . Ådalvej 26 . Hvejsel, 7300 Jelling . Tlf. 23 71 47 46.
Mail: imravn63@gmail.com
SEKRETÆR:
Lise Lervad . Ådalvej 9 . Hvejsel, 7300 Jelling . Tlf. 20 92 60 32.
Mail: liselervad@gmail.com

Mette Skov . Christian 4 Vej 8 . 6000 Kolding . Tlf. 28 30 70 79.
Mail: metteogthomas00@gmail.com
Lisette Rasmussen . Bjørnkærvej 26 . 8783 Hornsyld . Tlf. 40 93 98 07.
Mail: lar@scandev.com

Vi skal besøge:

Fuglsang Bryggeriet
Bryggerivej 2 . 6100 Haderslev

Torsdag den 10. januar kl. 18.30
Vi håber i kunne tænke jer at komme med på en rundtur på Fuglsang Bryggeri.
Fuglsang Bryggeri er et familiebryggeri, som har fremstillet sønderjysk øl siden
1865. Sidenhen er der kommet specialøl, sodavand og vand i sortimentet.

Fuglsang Bryggeri er Danmarks ældste familieejede bryggeri.
Familien driver også sin egen eksportmaltfabrik, som en af de uafhængige
i Europa.
Programmet for aftenen er:
Vi mødes i festsalen, hvor vi ser en lille film om Fuglsang bryggeris historie,
derefter får vi en rundvisning. Efter rundvisningen vil der være snacks og smagsprøver.
Der vil også være en lille gave til alle.

TILMELDING SENEST DEN 3. januar TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller mobil 23 71 47 46
Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342
NYT: MobilePay: 72127 (Først tilmelding til IM).

Kantine og Køkken 2019:

Generalforsamling
i Sundhedshuset
Sygehusvej 6 . 6000 Kolding

Torsdag den 28. februar kl. 17.00
Køkkenleder Birgitte Dahl vil fortælle om sin arbejdsplads og der vil være
mulighed for at se centeret.
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelse
På valg er: Lisette Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
og Mette skov.
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
(Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen skal vi nyde lidt mad og hygge os. VEL MØDT.
TILMELDING SENEST DEN 22. februar TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746.
KUN FOR MEDLEMMER

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:
Inge Marie Ravn: imravn63@gmail.com eller 23714746.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 MobilePay: 72127

Dejogkage-

INSPIRATION hos Engelhardt, Vejle.

Et spændende arrangement med:

Kohberg og Haugen-gruppen
Jelling Seminarium . Stationsvej 4 . 7300 Jelling

Mandag den 29. april kl. 16.30
Vi har fået lov at holde vores arrangement på Jelling Seminarium, eller
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole som det hedder i dag.
Camilla vil kort fortælle om kantinedriften på skolen.

Kohberg og Haugen-gruppen har ikke fastlagt et program for os endnu, men
de forestiller sig en form for workshop i grupper og en præsentation og gennemgang af nyt og aktuelt.
Vi slutter af med en hyggelig fællesspisning.
TILMELDING SENEST DEN 22. april TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller mobil 23 71 47 46
Pris for medlemmer: 50,- kr. Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342
MobilePay: 72127 (Først tilmelding til IM).

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.

Oversigt forår 2019
Torsdag den 10. januar kl. 18.30

Fuglsang Bryggeriet
Bryggerivej 2 . 6100 Haderslev

Torsdag den 28. februar kl. 17.00

Generalforsamling i Sundhedshuset
Sygehusvej 6 . 6000 Kolding

Lørdag den 16. marts til søndag den 17. marts

Årsmøde 2019
på Vingsted Hotel & Konferencecenter . Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Mandag den 29. april kl. 16.30

Kohberg og Haugen-gruppen
Jelling Seminarium . Stationsvej 4 . 7300 Jelling

Har du en god idé
eller
et ønske om forandring,
et nyt tiltag, en forundring…

SÅ KOM til os,
bestyrelsen,
:::
med dine tanker, ønsker, ideer.
HJÆLP os med at gøre os bedst
og nå ud til flest !

Kender du nogen der IKKE modtager programmet for foråret 2019 ?
Så bed dem sende en mail til:

kantine3kant@gmail.com

