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HJARUP: Bordene var festligt
dækket, da Hjarup Landsbyfor-
ening i aftes inviterede til spis
sammen i samlingsstedet Mejeri-
et. 

Denne aften var det madklub-
ben Vitas Drenge, der havde væ-
ret i køkkenet. 

Der er plads til 90 spisende gæ-
ster til spis sammen aftenerne.
Interessen for at sidde med ved
bordet var som sædvanlig stor,
og der blev lukket for tilmelding
allerede i fredags.

To dage til madlavningen
Vita Kjær Poulsen, der lægger
navn til klubben, gik i sving sam-
men med sine drenge, der faktisk
er mænd i alle aldre, allerede tirs-
dag. 

– Det er ingen sag at lave mad
til 90 gæster. Det er jo bare at ta-
ge opskrifterne og gange dem op.
Så skal man planlægge, så det for-
går i den rigtige rækkefølge. Det
er ikke så vanskeligt. Man skal
bare have god tid til det, siger
hun. 

På de voksnes menu stod Kis-
sers Karrysuppe, koteletter i fad,
kaffe og kager. 

Kagerne er kæmpe cookies med
chokolade og bacon. 

Til børnene var der lasagne og
is. 

– Tirsdag forberedte vi så me-
get, som vi kunne. Suppen blev

kogt, grøntsagerne gjort i stand,
kartoflerne skrællet, koteletterne
brunet og så videre, fortæller Vita
Kjær Poulsen. 

Hvem har lagt navn til Kissers
Karrysuppe?

– Opskriften har Hans Rømer,
som spiller trommer i Vestre
Jazzværk skaffet. Han bor her i
byen. En gang han spillede på

Bornholm, fik han suppen serve-
ret på Bakkarøgeriet. Suppen var
lavet af Kirsten Lauwersen, og
den var så god, at han måtte have
opskriften med hjem, fortæller
Vita Kjær Poulsen.

Det er anden gang, at Vitas
Drenge står for madlavning til
spis sammen. 

Karrysuppe, koteletter
kaffe og kage på menuen

Vita Kjær Poulsen, der står i spidsen for madklubben Vitas Drenge, er i gang med en briefing forud for aftenens fællesspisning. Foto: Morten Flarup

Af Lena Juul
Tlf. 7211 4231, lju@jv.dk

SPIS SAMMEN: I aftes stod Vitas Drenge for madlavningen til 90 gæster i Mejeriet i Hjarup. 

Ole Nygaard-Lund, der er en af Vitas Drenge, dækker et festligt bord. Foto: Morten Flarup

»
Det er ingen sag at lave
mad til 90 gæster. Det er jo
bare at tage opskrifterne og
gange dem op. 

Vita Kjær Poulsen

Vamdrup
■ 14.30-16.30: Kirkehuset,
Vamdrup: Onsdagscafé for
alle. 
18-19.30: Satelitten: Begyn-
dere - line dance: Arr.: The
Real McCoy. 
19.30: Vamdrup Kirke, vest-
fløjen: Studiekreds om
Kierkegaard. Arr.: Menig-
hedsrådet. 
19.30-21.30: Arena Syd:
Pardans/rounddans – for
øvede. Arr.: Dans for Alle. 
19.45-21.15: Satelitten: Her-
re - line dance. Arr.: The Re-
al McCoy.

VAMDRUP KINO
19.30: Killing Them Softly

ÅBNINGSTIDER
7-22: Vamdrup Bibliotek:
Åbent med selvbetjening. 

Lunderskov
■ 10: Aktivitetscentret, Sto-
regade: Gåture. Arr.: Gym-
nastikforeningen.
17-19: Skanderup Ny Fri-
skole, Kastanie Allé 44: Ind-
skrivning for førskole – 7.
klasse. 

TELEFONVAGTER
Falck: Tlf. 70 10 20 30

ÅBNINGSTIDER
7-22: Lunderskov Bibliotek:
Åbent med selvbetjening. 

Christiansfeld
■ 17-18: Tyrstrup Degne-
skole, Gl. Kongevej 9: AA-
møde.
19: Christiansfeld Skole:
Malercafé. Arr.: Christians-
feld Husflidsforening. 
23: Skovrupvej 3, jagtstu-
en: Frørup Borgerforening
afholder ordinær general-
forsamling. 

TELEFONVAGTER
Tandlægevagt: Tlf. 76 35
40 74 

ÅBNINGSTIDER
7-22: Christiansfeld Biblio-
tek: Åbent med selvbetje-
ning. 

TID&STED

De urørlige
trækker 
ekstra forestilling
■ VAMDRUP: Interessen for
at se den franske film »De
urørlige« er så stor, at der i
dag er arrangeret en ekstra
forestilling i Vamdrup Ki-
no. Filmen begynder klok-
ken 19.30

»De urørlige« skriver
filmhistorie som den mest
sete biograffilm i Danmark
nogensinde, der ikke er
med dansk, engelsk eller
svensk tale. 

Feelgood-filmen har run-
det de magiske 500.000
solgte billetter overh ele
landet og var i sidste uge
den næstmeste solgte film i
biograferne - efter at have
spillet for fulde huse i ni
uger. 

Kun Thomas Vinterbergs
»Jagten« gjorde det bedre i
sidste uge. Jo-p


