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SPAGHETTI SKABER SAMMENHOLD OG SMIL 

Spaghetti-elskernes Klub har netop søsat et projekt i lokalområdet, der 

skal bekæmpe ensomhed blandt unge med ugentlige madarrangementer 

med fokus på madlavning og samvær.  

 
Når først ensomheden rammer, kan det være svært at komme ud ad døren. Derfor inviterer 

Spaghetti-elskernes Klub alle unge mellem 15 og 20 år i lokalområdet til ugentlige 

madlavningsarrangementer på den lokale skole. Hver uge er der fokus på en ny ret og på det 

sammenhold, som der naturligt sker, når man laver mad sammen.  

 

Det nye madlavningshold starter tirsdag d. 12. august kl. 16.30 på den lokale skole og kører i 

første omgang til og med 4. november. Det er gratis at deltage. 

 

”Det er rigtig vigtigt for os at skabe et alternativt tilbud til unge mennesker, hvor der er fokus 

på hygge, smil og god mad. Vi har i lokalområdet mange gode sportsklubber, men for de unge, 

der ikke interesser sig for boldspil, der er der faktisk ikke mange måder at mødes på,” siger 

formand for Spaghetti-elskernes Klub Herman Knudsen.  

 

Det er netop presset fra forventninger om præstationer, der kan hæmme flere unge i at 

deltage i konkurrenceprægede aktiviteter, viser nye undersøgelser. 15 % af alle unge i alderen 

15 til 20 år siger, at de mangler fritidstilbud, der ikke er præstationspræget, men som i højere 

grad lægger vægt på samværet. 

 

”Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang,” siger formanden. ”Vi har taget kurser i at 

skabe trygge rammer for unge og så har vi netop indkøbt fire nye spaghettimaskiner.” 

 

Om Spaghetti-elskernes Klub 

Spaghetti-elskerne Klub blev oprettet i 2002 af to lokale madelskere Jørgen Hargård og 

Birgitte Fisker. Klubben holder hvert år arrangementer, hvor madglæden er i fokus, ligesom 

de også afholder Den Årlige Spaghetti-festival i lokalområdet. 

 

Kontakt 

Yderligere oplysninger kan fås ved: 

Herman Knudsen, formand 

Telefonnummer: 12 34 56 78 

Mail: info@spaghettielskernesklub.dk  
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