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Den  nystartede non-profit organisation
Det Kærlige Måltid rykker i nye og større
lokaler i Folkeoplysningens Hus FO-byen i
Vester Allé i centrum af Aarhus. 
 
Samarbejdet med FO-byen gør det muligt
at oprette flere unge frivillige
køkkenteams og sende endnu flere sunde
nærende retter afsted til akut alvorligt
syge. 
 
Hver uge samles en gruppe frivillige unge
mellem 15 og 25 år i Det Kærlige Måltids
køkken og laver sund og nærende mad til
familier fra hele Aarhus Kommune.
Familier ramt af akut opstået alvorlig
sygdom som kræft eller skader efter en
alvorlig ulykke.
 
 

Familierne modtager færdige måltider til
fire dage om ugen i otte uger uden
beregning til alle medlemmer af familien -
bragt til døren med kærlighed og omsorg
og en personlig hilsen i form af et
håndskrevet kort i måltidstasken.
 
De unge frivillige bliver uddannet i sund og
god madlavning af en uddannet kok og
hygger sig sammen over potter og pander
to gange om ugen, tirsdag og onsdag,
mens retterne tilberedes og pakkes.
 
Fællesskab og omsorg er i højsæde og de
unge opbygger nye venskaber på kryds og
tværs af baggrund og alder.
 
Planen er med tiden at gøre Det Kærlige
Måltid landsdækkende med køkkener i
flere danske kommuner.

Det Kærlige
Måltid
opbygger
fællesskaber
blandt unge og
drager omsorg
for alvorligt
syge 



Det Kærlige Måltid er nystartet i efteråret
2018 og bringer i dag 160 retter mad ud
om ugen. 20 voksne frivillige koordinerer
og bringer ud og 40 unge frivillige
tilbereder maden. 
 
Men langt flere unge ønsker at blive en
del af Det Kærlige Måltids frivillige
køkkenteams. Og hundredvis af akut
alvorligt syge alene i Aarhus Kommune
kan hjælpes med nærende måltider
leveret til døren.  
 
De familier der modtager måltiderne har
intet overskud, sygdommen fylder alt, og
de sunde retter er en enorm hjælp i en
hverdag fyldt med hospitalsbesøg og
bekymring for fremtiden.

Sofie Reimick
er ramt af
kræft i tungen.
Hun og
datteren Alba
på seks år er
lykkelige for
at modtage
måltider fra
Det Kærlige
Måltid

"Jeg synes det er fantastisk og jeg
glæder mig hver uge til at læse det
lille brev fra de unge mennesker." 

Gitte Jørgensen, kræftpatient 
og modtager af Det Kærlige Måltid

"Vi er dybt taknemmelige for, at
FO-byen har åbnet sine døre for
Det Kærlige Måltid. Det kommer
til at gøre en stor forskel for
mange unge i Aarhus og for
familier i kommunen ramt af
alvorlig sygdom. Vi glæder os til at
blive en del af FO-byen "
Charlotte Thyberg, stifter, 
Det Kærlige Måltid
 
Yderligere info fås ved henvendelse til
Charlotte Thyberg
Mobil: 40 35 68 39
Mail: info@detkaerligemaaltid.dk
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"Det er vildt fedt at lære
at lave mad. Og så er det

fedt, at vi giver det til
nogen der faktisk har

brug for det." 
Holger Nielsen, frivillig

gymnasieelev

KLIK
og se en film
med Holger i

køkkenet

De frivillige unge i køkkenet skriver
altid en personlig hilsen til modtagerne

af deres retter

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/unge-soerger-kraeftpatienter-faar-mad-paa-bordet
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/unge-soerger-kraeftpatienter-faar-mad-paa-bordet


En gruppe frivillige unge lærer at hakke grøntsager af en uddannet kok. Mange af de unge har aldrig lært at lave
sund og nærende mad. 

De unge frivillig får:
 
 - undervisning i sund madlavning
 
- et nyt og stærkt fællesskab
 
- stærkere engagement i samfundet
 
- sundere livsstil
 
- gør en forskel for andre mennesker

De alvorligt syge får:
 
 - sund mad til hele familien
 
- kærlig og omsorgsfuld levering til
døren
 
- følelsen af at blive set i en svær tid
giver ny energi
 
- det letter i hverdagen at andre
handler ind og laver mad

Det Kærlige Måltids resultater
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Broccolisuppe med porre
 

Rødspættefilet med nye
kartofler, gulerødder og

perlespelt
 

Bagt kylling med friske
krydderurter og blomkålssalat

med hvide bønner
 

Quinoagryde med bagt fennikel
 

Banankage
 
 

STØT 
DET KÆRLIGE MÅLTID

 
Mobilepay 31254

 
Sydbank

Konto 7110 2389450


