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Du bliver god til at lave mad, og du vil helt sik-

kert lære din bedstemor eller bedstefar bedre 

at kende …

I BØRNEBØRNENES MADVÆRKSTED 
SKAL VI:
•  Lære gode tricks, så du bliver supersej 

i køkkenet derhjemme 

•  Udveksle gode historier. Ved du, hvad din 

bedsteforælder spiste til morgenmad som 

barn? 

•  Lære at lave god mad sammen, som 

 smager godt 

•  Spise sammen og have det sjovt med andre 

børn og bedsteforældre 

Med Børnebørnenes madværksted når Hjerte-

foreningen ud til danskerne i alle aldre og danner 

fællesskaber, der støtter op om gode madvaner.

Sammen skaber vi et sundere liv for alle.

Projektet er støttet af Nordea-fonden

Børnebørnenes 
madværksted

Gode madoplevelser 

for børn og bedsteforældre 



Børnebørnenes madværksted
Går du i 4., 5. eller 6. klasse og har du en 

bedste forælder som du kunne tænke dig at lave 

mad sammen med? 

På Børnebørnenes madværksted mødes man 

med andre børn og bedsteforældre og får en 

masse gode oplevelser sammen. 

Vil du være med?
Vi mødes 4 gange og hver gang laver vi 

super lækker mad sammen. Vi skal både lave 

morgen mad, madpakker, lækre eftermiddags-

snacks og festmåltider. 

Og selvfølgelig slutter vi hver gang med at spise 

sammen …

Du må gerne låne en 
bedsteforælder…

Har du ikke bedsteforældre eller bor de for 

langt væk? Måske har du en sød nabo eller 

en ven af familien som du kan tage med? 

Spørg din mor eller far om du må 

være med, og hvem du kan invitere 

til at deltage sammen med dig …

Skynd dig..
.

Sådan tilmelder I jer
Tilmeld dig med det samme til:

Vi mødes:

Sted: 

For 2 personer koster det: 

Okker ...

Gokker ... Gummiklokker ...


	Kontaktinfo: Tina Hviidtinaghviid@hotmail.comHusk at skrive navn, tlf.nr.og mail på begge deltagere, når du tilmelder dig. 
	Dato: Mandage: 9/3                16/3                23/3                30/3Kl. 16.30 - 19.30
	Sted: Madværkstedet afholdes i skolekøkkenet på Mariager Skole
	Pris: Deltagergebyr for to personer = 240 kr.Mobilpay 884457 når din tilmelding er bekræftet på mail. 


