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MOLS: Fiskefrikadellerne bli-
ver formet og lagt på panden. 
I mellemtiden koger kartof-
ler og rodfrugter, og gulerød-
der bliver skrællet til salaten. 

De kulørte forklæder blan-
der sig med hinanden i sin iver 
for at finde ananassaften, den 
forsvundne mælk til kartoffel-
mosen og rosinerne til salaten. 

Fars Køkkenskole startede 
for første gang på Molssko-
len onsdag 21. september, og 
kommer til at blive afholdt en 
aften om måneden i de kom-
mende fem måneder.

Køkkenskolen er et tilbud 
for fædre og deres børn, som 
går i 2. til 4. klasse. Her sæt-
ter undervisere fokus på god 
og sund mad, som laves på en 
sjov måde. 

Far, fætter og morfar
I aften er det anden gang, at 
forklæderne hænger om hal-
sen, og at fædrene indtager 
skolekøkkenet sammen med 
deres børn.

På det lilla hold har Ida og 
Ida styr på fiskefarsen, mens 
far og morfar følger opskrif-
ten nøje, så de er sikre på, at 
der ikke er noget, der bliver 
sprunget over. 

»Det betyder alt, at man 

får tid sammen med sit barn, 
mens man laver mad i køk-
kenet, for det er nok noget af 
det, som bliver nedprioriteret 
i hverdagen,« siger Roald An-
dersen, som er med sin datter 
Ida Villborg Johnsen i køkke-
net. 

Sammen med skolekam-
meraten - og navnesøsteren - 
Ida Mathilde Grotkjær er de i 
fuld gang med aftensmaden. 

Det var til en fællessam-
ling på Molsskolen, at ele-
verne blev introduceret til 
Fars Køkkenskole, og de to 
lyshårede piger var ikke i 
tvivl om, at det var noget, 
som de ville være med til. 
»Jeg gik hjem til min mor og 
fortalte det. Hun synes, det lød 
som en god idé,« fortæller Ida 
Villborg Johnsen, som er glad 
over, at hun nu er med sin far i 
køkkenet, som hun ellers ikke 
plejer at være. 

Begge piger synes, det er 
sjovt og hyggeligt at være med. 

Udsolgt på tre kvarter
Navnesøstrene Ida og Ida 
var heldige at være blandt 
de 12, som meldte sig til Fra 
Køkkenskole, før pladser-
ne var udsolgt. Der gik nem-
lig ikke mere end tre kvar-
ter, før pladserne var taget.  
Med i køkkenet er Mette He-
delund fra Syddjurs Kom-
mune. Hun står i spidsen for 
at holde styr på forklæde-
tropperne og guider fædre og 

børn igennem de fem aftner i 
køkkenskolen sammen med 
sin hjælper Sveta, som tidlige-
re har været i praktik i Sund-
hedsteamet i Syddjurs Kom-
mune. 

»Hvis det står til mig, så 
skal vi have det bredt ud på 
flere skoler. Indtil videre har 
vi fået lov til at køre det som 
pilotprojekt. Selvom det fore-
går på Molsskolen har det væ-
ret nemt at få op at køre, og 
det tænker jeg også, at det vil 
være andre steder, da jeg tæn-
ker, at både lysten og behovet 
er der,« siger Mette Hedelund, 
sundhedskonsulent i Syddjurs 
Kommune. 

Kun for børn i 2.-4. klasse
Det er helt bevidst, at det er 
for fædre og deres børn i 2. til 
4. klasse. 

»Børnene skal have en vis 
alder, før de er motorisk mod-
ne til at håndtere køkkengrej. 
Samtidig er de stadig så unge, 
at de er meget videbegærlige 
og nysgerrige. De ikke er træt-
te af at lære, og det er spæn-
dende at smage på nye retter,« 
siger Mette Hedelund. 

Udover at lave mad, så får 
både fædre og børnene fif og 
tricks i køkkenet, som de kan 
tage til sig. Børnene får også 
hver sit opgavehæfte, hvor der 
er små opgaver, som de løben-
de skal lave. 

Mens frikadellerne også bli-
ver brune på den anden side, 

så er der tid til at få vasket op 
og dækket bord i skolekøkke-
net. Stemningen er god, og der 
bliver snakket hen over kom-
fur og håndvask, indtil maden 
er færdig.

Man kan tydeligt se, at det 
ikke er første gang, at de er 
i køkkenet. De har styr på, 
hvor tingene står, og hvordan 
aftenen forløber med de små 
indlagte køkkenpauser, som 
indeholder gode råd til mad-
lavning - som er oplagt at tage 
med hjem til deres egne køk-
kener. 

»I hverdagen har man må-
ske ikke det overskud til at ta-
ge børnene med i køkkenet, 
da man egentlig bare trænger 
til at lægge sig på sofaen. Men 
her får fædrene øjnene op for, 
at man godt kan have sine 
børn med i køkkenet, uden 
at det er en kæmpe pædago-
gisk opgave og en stor udfor-
dring. Det er kun små fif, der 
skal til,« siger Mette Hedelund, 
sundhedskonsulent i Syddjurs 
Kommune. 

Med den rød og hvidterne-
de dug på bordet er det ved at 
være tid til aftensmad. Børne-
ne er ivrige, og der bliver både 
smagt af sidemandens fiske-
frikadeller og delt ud af kar-
toffelmosen, hvor smagsople-
velserne er forskellige alt efter, 
hvor rundhåndet de har været 
med chili, salt og peberen. 

Børn tager med far  
i skolekøkkenet 
Efter skoletid forvandles skolekøkkenet på Molsskolen til »Fars Køkken-
skole«, hvor fædre tager med deres børn i skolekøkkenet. Kurset skal være 
med til at give både far og barn sundere madvaner og mere tid sammen. 

Fars Køkkenskole er et tilbud i 27 kommuner, hvoraf Syddjurs Kommune var num-
mer 25 til at blive en del af konceptet, som indtil nu har oplevet stor succes. 

SYGEHUS

REGIONEN: Siden 1. oktober 
har patienter haft krav på be-
handling indenfor 30 dage på 
landets sygehuse, og selvom 
Region Midtjylland har væ-
ret god til at overholde det 
gamle krav, så frygter Anders 
Kuhnau (S), formand for regi-
onens hospitalsudvalg, at det 
skaber problemer.

»Vi ligger faktisk bedst i he-
le landet på det område. Al-
ligevel er jeg bekymret for, 
om vi kan leve op til de nye, 
skrappe krav, hvor alle skal 
behandles indenfor 30 dage. 
Det bliver svært at nå, tror 
jeg«, siger han til DR P4 Øst-
jylland.

Det er især indenfor orto-
pædkirurgien, neurologien 
og på øjenområdet, at det 
kan blive svært at leve op til 
det nye lovkrav, siger Anders 
Kuhnau.

Regionspolitikeren sætter 
også spørgsmålstegn ved, 
om en hurtig operation altid 
er bedst.

»Vi ved, at ved mange lidel-
ser i bevægeapparatet, som 
ryg eller knæ, kan det være 
en bedre løsning at træne sig 
ud af problemerne. Dermed 
ikke sagt, at vi ikke skal stil-
le operationer til rådighed, 
men det at gribe til kniven 
som det første, det skal man 
også passe på med«, siger han 
til DR P4 Østjylland.

Svært at overholde 
ny garanti

AARHUS: 36 pas og tre køre-
kort. Det var udbyttet ved et 
tyveri hos Borgerservice på 
Åby Bibliotek i Aarhus 24. 
februar i år.

To mænd på henholdsvis 
23 og 28 år er tiltalt for at stå 
bag tyveriet, som behandles 
mandag ved Retten i Aar-
hus. Ifølge anklageskriftet 
misbrugte de to mænd ef-
terfølgende de stjålne pas 
til at få udleveret mobiltele-
foner for knap 50.000 kro-
ner i flere butikker i Aarhus.

De stjålne id-papirer re-
præsenterer ifølge anklage-
skriftet en værdi af 720.000 
kr. på det illegale marked. 

Rigspolitiet melder om 
en stigning i antallet af stjål-
ne pas. 

/ritzau/

POLITI

Anklaget for 
pas-tyveri for 
720.000 kr.

THISTED: Kampen om at 
blive Venstres borgmester-
kandidat i Thisted Kom-
mune er nu afgjort, Det bli-
ver Niels Jørgen Pedersen, 
der skal forsøge at forsvare 
borgmesterposten for Ven-
stre i Thisted Kommune. 
Det blev afgjort på et opstil-
lingsmøde mandag aften i 
Sjørring Hallen. 

Niels Jørgen Pedersen 
vandt kandidaturet med 
161 stemmer mod Lene 
Kjelgaards 73. 

Kampvalget om Ven-
stres borgmesterkandida-
tur kommer som en kon-
sekvens af, at der har længe 
hersket intern uro i Venstre 
omkring Thisteds siddende 
borgmester Lene Kjelgaard. 

/ritzau/

POLITIK

Borgmester 
væltet som 
topnavn

SKIVE: Ifølge politiet tyder intet på en forbrydelse, da 70-årige 
Bjarne Jensen lørdag aften indebrændte i sit hjem på Brorsons 
Vej i Skive. Bjarne Jensen havde godt nok skader i panden, på 
skulderen og i den ene side af maven, men de skader er for-
mentlig pådraget, da Bjarne Jensen forsøgte at finde vej ud af 
huset gennem sine mange ting.

»Det ligner ikke skader, der er kommet gennem kamp el-
ler afværge,« siger politikommissær Lars Mikkelsen til Skive 
Folkeblad.

POLITI

Brændt hus var en dødsfælde

Bjarne Jensen blev fundet delvis forkullet under en masse 
skrammel efter flere timers brandslukning. Arkivfoto


