
4 1. maj 2018 Villabyerne

Tekst og foto: Signe Haahr 
Pedersen

samvær “Vi siger “Ad!” én 
gang, og så siger vi ikke ad 
mere.” 

Underviser Vibeke Schelle-
rup kigger rundt på børneflok-
ken foran sig. 

Der nikkes.
 “For her siger vi ikke ad til 

mad, men aaaarh til far!”
Fædrene i forklæderne gri-

ner, og så finder alle hold deres 
plads i køkkenet på Ordrup 
Skole. 

Det er torsdag eftermiddag, 
og i ’Fars Køkkenskole’ skal der 
kreeres fiskefrikadeller med 
kartoffelmos. Næser finder 
ned i opskrifterne, og der gra-
ves efter skåle og gryder i skabe 
og skuffer. 

Selleri i sovsen
10-årige Claudia Ryel-Moore 
er hurtigt godt i gang med at 
skære kartofler ud. 

“Jeg kan rigtig godt lide at 
stå i køkkenet. Nogle gange 
laver jeg mad til min far og 
min mor og min lillesøster,” 
fortæller hun.

Ved hendes side står hen-

des far, Christian. Han laver 
også meget mad derhjemme. 
Men nogle gange kan det være 
svært at finde på nye retter, og 
det var blandt andet derfor, 
han og Claudia meldte sig til 

Gentofte Kommunes nye mad-
kursus for fædre og børn. 

“Vi får brugt nogle grønt-
sager, vi ikke plejer at bruge. 
Det er en måde at prøve nogle 
grøntsager af, som Claudia ikke 
kan lide, og også nogle af dem, 
jeg ikke bryder mig om. I sidste 
uge lavede vi en kødssovs med 
selleri i, og det ville vi aldrig 
selv have lavet, for jeg kan ikke 
lide selleri, men det var egent-
lig ret lækkert. Og så er vi her 
også for at få en oplevelse sam-
men. Det er der noget, vi ser 
frem til - at få noget alenetid,” 
siger Christian.  

I den anden ende af køkke-
net læser Olivia Bast på 9 år op 
fra opskriften, mens hendes 
far, Morten, snitter fisken. 

“Jeg er ikke specielt god i et 
køkken. Så jeg er her faktisk 
også for at lære noget,” siger 
han.

“Du laver da mad to gange 
om ugen,” siger Olivia. 

“Men som en travl børne-

familie er det sjældent, vi har 
tid til at hygge os om at lave 
mad,” forklarer Morten og 
fortsætter:  

“Hverdagen går meget op i 
praktik. Det er op om morge-
nen og af sted og hjem igen. 
Det her giver et afbræk fra en 
stressende dagligdag, og det 
er en dejlig måde at være sam-
men på, bare os to.”

Sunde sammen
Det sociale er netop et vigtigt 
element i ’Fars Køkkenskole’, 
som er en del af Gentofte Kom-
munes forebyggelsesindsats 
’Sunde Fællesskaber’. 

“Med projektet vil vi gerne 
skabe noget samvær mellem 
fædre og børn, hvor de samti-
dig lærer om sund mad. Hvis 
børn lærer at lave sund mad 
tidligt, er der større chance 
for, at de fortsætter med at spi-
se sundt, når de bliver voksne,” 
fortæller Maria Maarbjerg, pro-
jektmedarbejder i Forebyggel-
se og Sundhedsfremme i Gen-
tofte Kommune.

Grunden til, at madkurset 
kun er for fædre og ikke mød-
re, bunder i, at undersøgelser 
om mænds sundhed viser, at 

deres kostmønstre er dårligere  
end kvinders.  

“Og så er det også en måde 
at give børnene en mulighed 
for at være sammen med den 
ene af sine forældre, og det 
gør en forskel, at man afsæt-
ter den tid i kalenderen,” siger 
Maria Maarbjerg, der har 
oplevet stor interesse for ’Fars 
Køkkenskole’. 

Forårets to hold er fyldt op, 
og der er allerede venteliste på 
efterårsudgaven. 

Rigeligt med smør
Nu indkalder Vibeke Schelle-
rup til en kort køkkenpause. 

“Altså, hvor mange har skå-
ret sig i fingeren i dag?” spør-
ger hun. 

Fire hænder ryger op, og der 
bliver fniset lidt. 

Hurtigt efter går slutspur-
ten ind på mos og spidsskåls-
salat. Piskningen får kinder til 
at blusse over gryderne. 

“Er I sådan nogle, der helst 
ikke vil have smør? Eller skal vi 
have masser af smør?” spørger 
en far.

“Smør!” lyder svaret.  

“Vi siger ikke ad til mad, men aaaarh til far”

Christian og Claudia Ryel-Moore har meldt sig til ’Fars Køkkenskole’ for at få en oplevelse sammen og blive inspireret til nye ret-
ter. 

Inden gryder og pander sættes over, fortæller underviser Vibeke Schellerup om ingredienserne.

Der skrælles og snittes i køkkenet. 

Koncentrationen er stor på ’Fars Køkkenskole’. 

Olivia og Morten Bast er godt i gang med at lave fiskefrikadeller. 

’Fars Køkken-
skole’ er et 
kursus, der 
løber over 
fem aftener 
og har plads 
til 12 fædre, 
der hver især 
kan tage 1-2 
børn med. 

Fiskefars og 
kartoffelmos skaber 
alenetid for fædre 
og børn i Ordrup 
Skoles køkken   

’Fars Køkkenskole’ er et mad-
kursus for fædre og børn fra 
2. - 4. klasse. Kurset forløber 
over fem aftener og rummer 
12 voksne, som hver især har 
1-2 børn med. Kurset er en 
del af Gentofte Kommunes 
borgerrettede forebyggelse, 
som blandt andet har som 
mål at styrke den fysiske og 
mentale sundhed i børnefa-
milier. Selve konceptet ’Fars 
Køkkenskole’ begyndte i Val-
lensbæk Kommune, for siden 
at blive bredt ud i landet med 
støtte fra Nordea Fonden. 
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