KOM MED DIN UNGDOMSSKOLE TIL

Fredag den 24. og lørdag den 25. september er der Madens Folkemøde på Engestofte gods, ikke
så langt fra Sakskøbing. Fredag er der en række aktiviteter for unge. Madens Folkemøde er et
folkeligt og fagligt folkemøde med og om mad. Her samles landmænd, madhåndværkere,
producenter, kokke, foodservice, politikere, forskere for at snakke om mad og madproduktion.
Ungdomsskolen har sammensat et program der giver smags- og madoplevelser
Vil du have en af Ungdomsskolens 24 pladser, så tilmeld dig på Ungdomsskolens hjemmeside
www.guldborgung.dk senest fredag den 17. september. Deltagelse i turen er GRATIS

Ungdomsskolens bus kører fra Ungdomsskolen, Thorsensvej 11 i Nykøbing
klokken 10.00. Forventet ankomst til Engestofte 10.40.

Dagens program:
11.00 De første 5 tilmeldte får mulighed for at være med i et arrangement, hvor elever på
bestilling tilbereder og serverer mad under vejledning af Jesper Aabille. Max plads til 15 gæster per
seating. Så vær HURTIG! Formålet med projektet er at undersøger de unges madkultur. Hvad er mad
for de unge, og hvilke fortællinger har de unge fra deres madkulturelle position.
11.00 Honning er ikke bare Honning
12.30 Fra brødrester til gourmetprodukt
13.30 If you cant beat them – eat them. Planter der gør skade på den danske natur og som vi kan
bekæmpe ved at spise dem.
Fra klokken 14.00 er der flere aktiviteter på samme tid. Du kan vælge blandt: Smagning med
verdens bedste chokolademager. Kornets rejse fra jord til bord. Giv dine grønsager mere umani.
Er mad vigtigt for dig og er du vigtig for fremtidens mad? Mad med CELF
15.00 Grønt så det smager og grønt smørrebrød.

Bussen kører fra Engestofte Gods klokken ca. 16.15 og er tilbage ved
Ungdomsskolen klokken 16.50.
Trods muligheden for at få smagsprøver skal du selv sørge for at have en madpakke og vand med
til frokost.

UNGDOMSSKOLEN
En ekstra lørdagsoplevelse, som du også kan tilmelde dig!
Er du interesseret i mere, så kan du komme med til en aktivitet lørdag. Her vil der være højest 8
pladser i aktiviteten ”Doom & Bloom”. Det handler om de såkaldte preppers, der er en voksende
gruppe af mennesker, der forbereder sig (at preppe på engelsk) på enten lokale eller internationale
nødsituationer. Deres forberedelser kan bestå i at lære selvforsvar, lære førstehjælp, opbygge
nødlagre af mad og drikke samt andre ting, der kan hjælpe dem med at overleve en katastrofe. I denne
aktivitet ser kunster Søren Aagaard nærmere på prepper-fænomenet gennem tre måltidsserveringer.
Menuen er en ’overlevelsesgourmet’ bestående af et antal små retter.

Lørdag den 25. september kører bussen fra Ungdomsskolen, Thorsensvej 11 i Nykøbing klokken 12.00 og tilbage fra Engestofte klokken
14.30. Er ved Ungdomsskolen igen ca. klokken 15.05

Har du spørgsmål så skriv til mig på hfc@guldborgsund.dk, eller sms/ring til 4275 8304

De bedste ungdomsskolehilsner
Hans-Erik

