
 

Efterårs- 
program2019 

Nordjylland 



Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Nordjylland: 

 

FORMAND: 

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

Mail: jan.andersen@nordjyske.dk   

 

KASSERER: 

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

Mail: fam.vangsoe@gmail.com  

 

SEKRETÆR: 

Mette Pilgaard . Tlf. 40 60 93 68 

Mail: mettenormind@gmail.com  

 

Jytte Mortensen . Tlf. 61 77 32 46 

Mail:  jym@arcticimport.dk   

  

Kate Madsen . Tlf. 40 15 77 37 

Mail: katescater@hotmail.com 

 

Suppleant: 

Anette Iversen . Tlf. 25 40 80 90 

Mail: aiversen@gmail.com 

 

mailto:aiversen@gmail.com


Udflugt til: 

Skagen 
Vestre strandvej 19 . Skagen 

LØRDAG den 31. august kl. 10.30 - 14.30 

 

Kom med til Skagen og oplev Karstensens skibsværft, som er et af Danmarks  

største nybygnings værfter. 

 

I Skagen skinner solen... 

Trine inviterer til en rundvisning i to kantiner hvor der laves mad til 300-350  

gæster hver dag.  

Vi får også mulighed for at se to værfter og et nyt skib. Om det er et nyt eller råt 

skib vides ikke endnu. Vi spiser en dejlig frokost sammen med AB catering. 

Er der stemning for det, ser vi på havnen og byen, inden vi vender snuden hjem-

ad. Arrangementet forventes at vare fire timer hos Trine, plus kørsel; ca. en time 

hver vej. 

 

Tag din kollega under armen. Alle er velkommen! 

 

TILMELDING SENEST DEN 23. august TIL: 

Trine: kantinen@kaship.dk 

Arrangementet er gratis. 

 

INFO: Afgang fra Nørresundby Kvickly kl. 9.00. 

Der bliver samkørsel fra Kvickly når vi ved hvor mange vi bliver.  



Bage-arrangement: 

Vi bager med Engelhardt 
Artic Import Kantineservice v/Jytte . Langerak 17-19 . 9220 Aalborg Øst 

ONSDAG den 2. oktober kl. 16.00 - ca. 19.30 

 

Kom frisk og få ny inspiration eller fif og tricks. 

Repræsentant fra Engelhardt vil guide os igennem bagekunstens finesser,  

så det bliver en leg at give vore brugere en god brødoplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Medlemmer og en kollega. 

Vi afslutter med at spise de producerede brød til ost og pålæg. 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 16. september TIL: 

Jytte Mortensen: jym@articimport.dk 

Arrangementet er gratis. 

 

 

 

mailto:jym@articimport.dk


Kom til: 

Julehygge 
Miljø- & Energi forvaltningens kantine . Stigsborg Brygge 5 . 9400 Nørresundby 

ONSDAG den 27. november kl. 17.00 - 20.30 

Kom og julehyg med kolleger. 

Inden travlheden for alvor sætter ind, vil vi ønske hinanden glædelig Jul. 

Traditionen tro vil vi spille banko med sponsorgaver og slutte aftenen med  

spisning og socialt samvær. 

 

TILMELDING SENEST DEN 18. november TIL: 

Gitte Vangsø: fam.vangsoe@gmail.com 

KUN FOR MEDLEMMER: 150,- kr. 

mailto:fam.vangsoe@gmail.com


 

Foreningen Kantine & Køkken  

er en landsdækkende brancheorganisation  

med omkring 600 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 

Figner: I Danmark bliver figentræet højest til noget, der ligner en busk eller et lille træ.  

Men man kan udmærket høste massevis af lækre figner på sit eget figentræ 

på friland i Danmark, og de sorter, vi dyrker, er helt hårdføre  

i de milde egne af landet og klarer sig med lidt afdækning i de værste områder og vintre. 



Oversigt efterår 2019 
 

Lørdag den 31. august kl. 10.30 - 14.30 

Karstensens skibsværft . Skagen 

Vestre Strandvej 19 . Skagen 

 

 

Torsdag den 2. oktober kl. 16.00 - ca. 19.30 

Bage-arrangement med Engelhardt 

Artic Import Kantineservice . Langerak 17-19 . 9220 Aalborg Øst 

 

 

Onsdag den 27. november kl. 17.00 - ca. 20.30 

Julehygge 

Miljø- & Energiforvaltningens kantine . Stigsborg Brygge 5 . 9400 Nørresundby 



Har du en god idé eller et ønske om  

forandring,  et nyt tiltag, en forundring… 

Så kom til os 
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 efteråret 2019 ? 

Så bed dem sende en mail til: 

artemisjan@outlook.dk 

mailto:artemisjan@outlook.dk

