
 

Hverdagsmad på bål – ja tak  
 

Hvad enten du brænder for mad og madlavning, vil udfordres på dine evner til at 
håndtere bål og trangia, gerne vil lære dine medspejdere bedre at kende – eller 
bare bliver fristet af en gang lækker og billig aftensmad – så er vi sikre på at vores 
kommende madlavnings- og fællesspisningsaftener er noget for dig og din familie! 

Tre hverdagsaftener i maj og juni mødes vi på Møllerhøj og laver mad sammen. 
Formålet er først og fremmest at vi skal have det sjovt og hyggeligt – og måske oven 
i købet lære lidt nyt. Vi slutter alle tre gange af med at spise sammen – og her 
håber vi at Jeres forældre og søskende også har lyst til at deltage. 

De spejdere, der deltager alle tre aftener, får til slut kogebogen ’Mit kokkeri’ og et 
forklæde – så kan I fortsætte derhjemme. 

Baggrunden kort fortalt 
 

Initiativet har rødder i to landsdækkende projekter, som Det Danske Spejderkorps 
samarbejder med:  

Mit kokkeri: et digitalt madunivers, med mål om at udvikle madlavningsglæde, 
madlavningsevner, æstetik og fællesskab blandt børn og unge. Se mitkokkeri.dk 

ABC for mental sundhed: et partnerskab med fokus på at øge børn og voksnes 
mentale sundhed. Se mere på dds.dk/artikel/hvad-er-abc-for-mental-sundhed  

’Madklubben’ i Lumby-Stige følger disse projekters inspirationsmaterialer og er 
økonomisk støttet heraf. 

Det praktiske 
 

Madklubberne afholdes på Møllerhøj d. 17. maj, 5. juni og 25. juni kl 17. Spisende 
gæster kommer kl 18.15. Vi slutter kl 19.30 efter fælles oprydning.  

Medbring eget service og evt. drikkevarer (vi serverer postevand af fineste kvalitet). 

Det er først og fremmest spejderne, der skal lave maden. Dog hører vi meget gerne 
fra forældre, der har tid og lyst til at komme og hjælpe fra kl 17. 

Familiespejdere skal have en voksen med under hele forløbet. 

Pris: 10 kr pr person, der deltager i spisningen. Betales pr mobilepay på 26282842 
(Maja), husk at oplyse navn på spejder og gren. 

Tilmelding efter først til mølle princippet, dog senest d. 10. maj til Maja på 
26282842, skriv: Navn, gren, antal voksne og børn, der deltager i henholdsvis 
madlavning og spisning og hvilke datoer I deltager.  


