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Kort nyt

A ysning
Betty Nansen Teatret har aflyst forestillingen 
“Prometheus.nu”, der havde premiere på an-
neksscenen Edison 22. oktober. 

Forestillingen bliver taget af plakaten på 
grund af sygdom blandt de fire medvirkende.

“Prometheus.nu” er lavet af den tysk-wa-
lisiske kunstnerduo Awst og Walther, der 
blander teatrets udtryk med skulpturens, in-
stallationens og musik.

Forestillingen, der har modtaget meget 
lunkne anmeldelser, skulle have været vist 
frem til 22. november, men der kommer ikke 
flere forestillinger. 

Indsamling for fattige
Dansk Folkehjælp samler ind til fattige fami-
liers jul på valgstederne  torsdag 3. december. 
Dansk Folkehjælp håber, at mange vil være 
med til at gøre noget for dem, der ikke har 
råd til at holde jul, og man kan også melde 
sig som indsamler. Dansk Folkehjælp har 
brug for rigtig mange frivillige, som vil hjæl-
pe organisationen med årets julehjælpsind-
samlingen i godt tre timer. 

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus 
Nørlem udtaler:

- Behovet for julehjælp forventes at være 
større end nogen sinde før. Dansk Folke-
hjælp har siden vi startede Julehjælpen ople-
vet en årlig stigning i antallet af henvendelser 
om julehjælp på mellem 10-20 procent. 

Fattige familier, for eksempel en enlig mor 
på overførselsindkomst med to børn, har i 
forvejen svært ved at få pengene til at slå til. 

Derfor er julen en ekstra hård tid, hvilket 
går ud over børnene, og der er fortsat alt for 

mange fattige. Seneste fattigdomsanalyser i 
Danmark viser, at hvert tiende barn i Dan-
mark lever i relativ fattigdom. Ifølge OECDs 
seneste fattigdomsanalyse, er der 300.000 
fattige i Danmark, og det er netop disse men-
nesker, Dansk Folkehjælp forsøger at hjæl-
pe med Julehjælpen, når der samles ind på 
valgstederne. På folkehjaelp.dk finder man 
det valgsted som er nærmest ens bopæl og så 
tilmelder man sig. 

Klar besked
MF Jan E. Jørgensen (V) er kendt for at give 
sine politiske modstandere klar besked. Det 
fik de mange unger, der vandrede rundt lør-
dag for at få lidt godbidder hos naboerne, 
også. På Facebook lå nemlig dette billede, 
der som bekendt siger mere end 1.000 ord. 

Jan Es egen kommentar lød som følger:
- Ja den er ikke god - min egen søn truede 

med følgende svada “slik eller ballade eller vi 
tisser på din facade.”

Bedre klima. Sko-
lebørn i hele landet 
planter træer for et 
bedre klima i klima-
kampagnen “ enplant 
Planeten”. I Hersted-
høje plantede kron-
prinsesse Mary træer 
sammen med børnene 
fra Skolen på Duevej. 

Af Nanna Boye 
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“Plante smil og plante solskin” 
- der var måske ikke så meget 
sol, men der var mange smil, 
da kronprinsesse Mary lagde 
vejen forbi Herstedhøje.

Det rekreative område i Al-
bertslund som Frederiksberg 
Kommune har en samarbejds-
aftale med.

Mange daginstitutioner 
bruger området, og naturvej-
lederne bruger stedet til læ-
ring for skoleeleverne. Årligt 
kommer mellem 10-15.000 
besøgende fra Frederiksberg, 
og i øjeblikket er 200 lokale 
skolebørn i gang med at plan-
te træer hele ugen, men 3A og 
3B fra Skolen på Duevej, var 
særlig heldige.

De plantede træer i man-
dags sammen med kronprin-
sesse Mary, og det var et ekstra 
plus for eleverne. Ud over at 
grave huller og plante havde 

de også travlt med en selfie 
eller to.  

Anledningen til det roya-
le besøg er klimakampagnen 
“Genplant Planeten”. I Her-
stedhøje anlægges Prinses-
selunden, så selvfølgelig skul-
le man have en prinsesse til at 
plante det første træ.

- Det er sjovt for børnene at 
følge træerne vokse, og det er 
ikke hver dag, at man får lov 
til  at være med til at plante en 
skov. Og så kan vi også bru-
ge Prinsesselunden i under-
visningen, siger Hans-Jørgen 

Rasmussen, naturvejleder, og 
pointerer, at han var impone-
ret over, hvor lang tid Mary 
brugte på at tale med børnene.

Prinsesselunden kommer 
til at bestå af ege- og bøgetræ-
er.

Formålet med “Genplant 
Planeten” er at vise børn, at 
de selv kan gøre noget aktivt 
for at komme klimaforandrin-
gerne i møde - og samtidig 
sætte fokus på, træplantning, 
bæredygtigt skovbrug og brug 
af træ som en del af løsningen 
på klimaproblemet.

Prinsesselunden 
Kronprinsesse 
Mary plantede 
det første træ 
i Prinsesselun-
den - et egetræ 
-  men hun gav 
sig også god tid 
til, at tale med 
børnene, der 
også fik taget 
mange selfies.

Fra jord til bord. Sund 
mad og økologi er på 
skoleskemaet i disse 
uger. På Frederiks-
berg er 1.600 skole-
børn med i projektet 
“ oCook”, hvor råva-
rerne leveres af Coop. 
Lokalavisen har besøgt 
Skolen ved Nordens 
Plads.
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Der æltes, hakkes og snittes på 
specialskolen Skolen ved Nor-
dens Plads. Her er børnene i 
alderen 9-13 år i gang med 
at tilberede gulerodssuppe og 
gulerodsboller. 

Som led i deres projekt fra 
jord til bord er klassen med i 
“GoCook”. 

Her er fokus på økologi og 
sunde råvarer. Ingredienser og  
opskrifter er leveret af Coop, 
og på Skolen ved Nordens 
Plads har man valgt at lave et 
helt tema ud af “GoCook”.

Eleverne har været på besøg 
på den økologiske gård Gran-
toftegaard og plantet krydder-
urter i deres egen gårdhave. 
Desuden har de prøvesmagt 
flere forskellige gulerodssorter 
samt smagt forskel på økolo-

giske og konventionelle gu-
lerødder. Tirsdag formiddag 
afsluttede de med at tilberede 
mad.

Børnene følger de med-
sendte  opskrifter fra Coop, 
og lærer Pia Danielsen er godt 
tilfreds med indholdet.

- Det er fint, for opskrifter-
ne er meget konkrete, lige fra 

at de skal huske at starte med 
at vaske hænder, til hvordan 
man laver en suppe. 

- Opskrifterne er oversku-
elige, og det hele er nemt at 
gå til. Det er fint, for de fleste 
af vores elever, skal have lidt 
ekstra støtte og vejledning, si-
ger Pia Danielsen der er i køk-
kenet med ni elever samt fem 

pædagoger og lærer. 
“GoCook” har også lavet 

en app med opskrifterne, så 
undervejs lærer eleverne også, 
hvordan en app fungerer.

- Vi vil med årets tema give 
børn et indblik i, hvor ma-
den kommer fra og lade dem 
smage på økologien. Børn ved 
ikke, hvor og hvordan deres 

mad bliver produceret. Der-
for følger vi gulerodens vej fra 
den danske dyndjord til Sma-
gekassen. Økologien er en 
fantastisk anledning til at vise, 
at der er forskellige måder at 
producere gulerødder og an-
dre fødevarer på, siger Bente 
Svane Nielsen, projektchef for 
“GoCook” hos Coop. 

Kokken og assistenten
13-årige Teis går op i mad-
lavning. Han snitter løg og 
hvidløg til suppen, og  der er 
god kemi mellem pædagogen 
Lasse og Teis. De griner og 
snakker og i baggrunden er 
der musik fra ghettoblasteren.

Lasse kommer med gode 
tips til, hvordan Teis hurtigt 
får skallen af hvidløget, hvor-
dan man holder den skarpe 
kniv og snitter løg, men der 
går ikke lang tid, så er roller-
ne fordelt, for Teis har taget 
sin kokkejakke på, og han er 
chefkok i dag. 

Og i øvrigt  skærer assisten-
ten sig også i fingeren ...

- Jeg laver også mad der-
hjemme. Jeg hjælper min mor, 
hun arbejder på en restaurant, 
så hun er vant til at lave mad. 

- Jeg tror, min livret er pa-
sta med kødsovs. Når vi spi-
ser sundt derhjemme, laver vi 

salat med bønner, rucolasalat, 
blomkål og feta. Til sidst skal 
der en olie / eddikedressing 
på. Det kan jeg også godt lide, 
men jeg kan også godt lide gu-
lerodssuppe, som vi skal have 
i dag. 

Til sidst pynter jeg med 
creme fraiche og persille, for-
klarer Teis.

Bittert og sødt 
- Vi har talt om de fem grunds-
mage: bittert, sødt, surt, salt 
og umami. Vi har også talt om 
konsistens, det at dufte, sma-
ge og sanse råvarerne, forkla-
rer Pia. 

Desuden har eleverne 
smagt på tre forskellige sorter   
af gulerødder, og  her vandt 
den lilla gulerod, som alle 
børnene  gnasker i sig med 
velbehag.

11-årige Loui Joe forklarer 
hvorfor: 

- Den lilla gulerod har både 
noget bittert og sødt samtidig. 
det kan jeg godt lide. 

Bollerne bages, og suppen 
smages til, og denne tirsdag er 
skoleeleverne fri for de flade 
madpakker. De har selv tilbe-
redt maden, og de er tilfredse!

   

Info: gocook.dk

- Er du tilfreds?, spørger Teis, 
efter at have hakket og snittet 
løg og hvidløg. Til daglig er 
Lasse pædagog, men i et par 
timer var han blevet mester-
kokkens assistent.
Nederst: Lukas er dybt kon-
centreret om forarbejdet til gul-
lerodsbollerne.

Sund mad og kologi på skoleskemaet 




