
  

Forårs- 
program2019 

Aarhus  
og Omegn  

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. 



Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Aarhus og Omegn: 

 

FORMAND: 

Valborg Brandstrup . Bavnegårdsvej 95 . 8361 Hasselager . 30 27 57 53 

Mail: valborg.brandstrup @mail123.dk 

 

KASSERER: 

Kirsten Laursen . Grønningen 2B . 8882 Fårvang . 24 23 93 46 

Mail: kkl @fiberpost.dk 

 

SEKRETÆR: 

Mette Sørensen . Jernbanegade 11A . 8881 Thorsø . 27 64 38 10 

Mail: mette@amara.dk 

 

Liselotte Hansen . Nyringen 61 . 8240 Risskov . 26 20 78 17 

Mail: lottevejlby @gmail.com 

 

Irma Munk . Langelinie 77B . 8471 Sabro . 40 81 89 33 

Mail: irmamunk @gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

Der arrangeres fælles kørsel fra Aarhus Midtby. 

Besøg på Fru Møllers Mølleri: 

Sommertur til Fru Møllers Mølleri 
Bjeragervej 35 . 8300 Odder 

TORSDAG den 23. maj fra kl. 16.00 

 

Bodil og Kim Møller startede Fru Møllers Mølleri på deres gård i 2007. 

Siden har det udviklet sig og gør det stadigt. 

På gården er der gårdbutik, ismejeri, slagteri, restaurant og indimellem udstilling 

af brugskunst fra lokale kunstnere. 

Der vil være mulighed for at gøre indkøb i de forskellige butikker inden  

klokken 17.00. 

Vi samles klokken 17.00, hvor Bodil Møller fortæller os om Møllers Mølleri og  

udviklingen fra de begyndte. 

Klokken 18.00 spiser vi en 3 retters menu inkl. drikkevarer. 

TILMELDING SENEST DEN 10. maj TIL: 

Kirsten Laursen: kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

Beløbet betales til: Reg. 1971 Kontonr. 8125 926 070 eller MobilePay: 34646. 

Pris for IKKE- medlemmer: 375,- kr. 

Pris for medlemmer: 100,- kr. 
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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, lækker mad, grin, gåtur, workshop,  

præmier og fællessang. 

Middag med hygge, lækker mad, musik og overraskelser. 

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

 

 

Tilmelding og pris: 
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.  
 

TILMELDING SENEST DEN 10. januar TIL: 

Kirsten Laursen: kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

Beløbet betales til: Reg. 1971 Kontonr. 8125 926 070 

MobilePay: 34646. 

Ekstra overnatning: 
Du kan selv reservere en ekstra overnatning fra fredag til lørdag: 

Enkeltværelse: Kr. 735,- / Dobbeltværelse: Kr. 1.170,- 

Der kan desuden bestilles mad, 2 retter, for: Kr. 270,- 

 

Vi håber at se mange,  

så vi sammen kan få en hyggelig og spændende weekend. 

 

        Netværk           Hygge 

Samtaler     Lækker mad           Foredrag 
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2019: 

Generalforsamling 
Aarhus Tech . Dollerupvej 4 . 8000 Århus C 

ONSDAG den 30. januar kl. 16.00 

Generalforsamlingen er arrangeret af FKK Aarhus & Omegn 

 

Generalforsamlingen er for alle aktive medlemmer. 

Program: 

Kl. 16.00 - 17.00:  Marianne Wraa, som er underviser på Aarhus Tech, vil  

   vise os rundt på skolen samt fortælle om nogle af de  

   uddannelser,  som findes på skolen.  

   Der vil blive serveret en kop kaffe med lidt sødt. 

Kl. 17.00  - 18.00: Generalforsamling: 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Valg til bestyrelsen: 

Valg af formand:     Valborg Brandstrup   

Valg af sekretær:     Mette Sørensen 

Valg af bestyrelsesmedlem:   Irma Munk Nielsen 

5. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen). 

6. Evt. 

 

Efter generalforsamlingen er Foreningen Kantine og Køkken vært ved lidt let 

aftensmad med drikkevarer. 

Vi besøger: 

Kvadrat 
Lundbergsvej 10 . 8400 Ebeltoft 

TORSDAG den 11. april kl. 16.30 til ca. 20.00 

 

Kvadrat har siden begyndelsen i Ebeltoft udviklet sig til en markant spiller 

på de internationale ”High-end” markeder for tekstil- og interiørdesign. 

Hovedprodukterne er tekstiler til møbler og gardiner.  

Kvadrat har aldrig haft produktion i huset, men ser sig selv som en del af  

dansk tekstilindustri.  

Karin har igennem mange år været kantineleder på Kvadrat og vi har fået  

mulighed for at besøge denne kantine, som for få år siden blev renoveret. 

Karin vil fortælle om udviklingen i en kreativ virksomhed som Kvadrat. 

Vi runder af med ”hygge-mad” direkte fra Karins køkken i kantinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der arrangeres fælles kørsel fra Aarhus. 

TILMELDING SENEST DEN 15. januar TIL: 

Kirsten Laursen: kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

TILMELDING SENEST DEN 31. marts TIL: 

Kirsten Laursen: kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

Beløbet betales til: Reg. 1971 Kontonr. 8125 926 070 eller MobilePay: 34646. 

Pris for IKKE- medlemmer: 150,- kr. 

Pris for medlemmer: Gratis. 
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