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       Esbjerg, den 21. juni 2021 

 

”Mad og fællesskaber for enlige mænd” i Esbjerg. 
 
Det er med stor begejstring, at vi her kan løfte sløret for, at vi dette efterår kan tilbyde 2 kurser á 10 

ugers varighed under titlen ”Mad og fællesskaber for enlige mænd”.  

 

Der er mange der savner fællesskabet og det at spise sammen med andre. Derfor har vi søgt 

midler ved Slots- og Kulturstyrelsen, og de har givet tilsagn om et tilskud, der gør, at de kursister 

der bliver optaget, kan være med 10 kursusgange for 250 kr. (prisen omfatter undervisning og 

forplejning – drikkevarer må man selv medbringe). Du betaler beløbet enten via mobilepay eller 

kontant den første mødedag. For at komme i kontakt med personer der opfylder kriteriet ”enlig”, 

har vi indgået samarbejde med:  

                 

De 4 foreninger får tildelt et ligeligt antal pladser til de 2 kurser og de indstiller de personer, der må 

deltage i kurset, til FOF. Begge kurser starter torsdag den 30. september 2021 og det første hold 

starter kl. 10.30 og det andet hold kl. 17.00.  Oplys ved tilmelding, hvilket tidspunkt der passer dig 

bedst. Vi kan ikke love, at alle få de ønskede tider. Men vi vil gøre, hvad vi kan.  

Vores underviser Marianne Levandowski indkøber råvarerne til måltiderne og har lavet 

opskriftshæfter, så man sammen med en makker, kan tilberede maden til dagens menu. Det bliver 

købt så mange råvarer, at I også kan få færdiglavet mad med hjem til den efterfølgende dag. Så 

medbring endelig madbokse til madresterne.  

I forhold til menuen så afslører vi ikke hele ”pakken” her, men vi skal bl.a. lave en nyfortolkning af 

den klassiske frikadelle med cremet spidskål, lækre og smagfulde supper og, sidst men ikke 

mindst, lidt til den søde tand. Alt i alt er det helt almindelig hverdagsmad med et twist. Vi starter 

stille og roligt ud med simple tilberedningsmetoder, så alle kan være med. 

Kurserne afholdes i vores nye undervisningskøkken beliggende Kongensgade 70, 1. sal i Esbjerg. 

Hvis du er kørestolsbruger, kan du få adgang til vores lokaler på 1. sal via elevatoren.  

Sidste frist for tilmelding til din forening er torsdag den 5. august. Ved tilmelding skal du oplyse, 

navn, adresse, by, mail, telefon, alder og om du reagerer allergisk overfor bestemte råvarer.  

Hvis du er heldig at blive tildelt en plads, får du tilbud om, at møde vores underviser samt se 

undervisningslokalet tirsdag den 17. august. Nærmere info følger.  

Vi glæder os rigtig meget til at gennemføre kurset.  

De bedste hilsner  

 

Gitte Flycht 
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