


Himmeriggårdens sommerferiekage



Sneen dækker smukt gårdspladsen. Klokken nærmer sig kvart over seks, og bofællerne 
forlader deres huse og skutter sig, mens de går den korte vej op til fælleshusets varme 
spisestue. Dagens ret er fladmast kylling med kartofler og fyldig salat, og citronduften 
fylder rummet. 

I fælleshuset brænder ilden lystigt i brændeovnen, og de kuldskære står og nyder små-
snakkende strålevarmen i en tæt kreds omkring den. To bytter maddage, og da lille Elle 
ankommer på sin fars arm, er der straks nogle, som prøver at lokke et smil ud af hende. 
Madholdet sætter vand på bordet og hælder maden op. Olav stikker hovedet ud i køkke-
net for at høre, hvad dagens sang er og spiller den stille igennem på klaveret, mens folk 
så småt finder ud af, hvilket bord de skal sidde ved i dag. ”Hvor mange er I i dag?”, lyder 
det rundt ved bordene, når stolelegen skal gå op. Madholdet har talt rigtigt, så i dag er 
der dækket op til alle.

Mikkel kommer op uden familien. Anna Victoria er syg i dag, så de spiser hjemme, og 
Mikkel fylder nogle skåle, som han tager med hjem.

Olav starter forspillet til ”Åbent landskab”, de sidste sætter sig. Alle slår op på næstsidste 
side i DGI-sangbogen og vores noget blandede, men øvede stemmer, istemmer ”Jeg kan 
bedst med åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo”.  Olav er måske ikke helt tilfreds med, 
hvordan vi synger – i andet vers sætter han den i hvert fald lidt ned, så flere kan være med.
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Maden hentes ved buffeten og vegetarerne fordeler deres kødfrie ret mellem sig.  Bør-
nene bliver hurtigt færdige med maden, de smutter fra bordet og samles inde i lege-
rummet. Blandt de voksne går snakken om løst og fast. Helle anbefaler en fransk film, 
hun har set i ”Øst for Paradis”, Peter og Carsten fantaserer om, hvad vi kan bruge den 
tomme nabogrund til, Odd fortæller om deres tur til Vadehavet, og Tove spørger til hus 
F’s konfirmationsforberedelser. 

Efterhånden som folk er færdige med maden, bliver bordene ryddet, og kaffen sat frem. 
Britta, Per og Bodil skal lave mad de næste tre dage, og de samles ved et ledigt bord sam-
men med et par kogebøger og Brugsens tilbudsavis for at beslutte, hvad de vil lave til os. 
Det går lidt langsomt med at finde på noget, og de minder hinanden om det, vi så godt 
ved, men tit glemmer: Man skal lave madplan, når man er sulten – ikke når man er mæt.

Madholdet bliver hurtigt færdig med kaffen, opvasken venter. Christel stiller sig ved 
vasken og går i gang med at skylle af og sætte i opvaskemaskinen. Selvom maskinen 
er meget hurtig, er det altid den som afgør, hvornår opvasken er overstået. De to andre 
sætter på plads, putter madrester i fryseren, vasker bordene af og rydder op. Da det er 
madholdets sidste dag, skal der også vaskes gulv, og Signe starter med at støvsuge, 
mens de sidste bakker køres gennem opvaskeren. Mens der er hektisk aktivitet i køk-
kenet, slapper alle andre af i spisestuen helt uden dårlig samvittighed. Vi ved godt alle, 
at en anden dag er det os, der knokler, mens de andre slapper af.

Halv otte er gulvvasken klaret, og madholdet kan gå hjem. De hjælper viceværten lidt 
og låser fælleshuset af, før de går hjem.
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Hvert forår laver Olav en suppe, hvor mange af stedets spiselige urter indgår. Olavs mor lavede 
den i forskellige udgaver. Sommetider var den domineret af kørvel, andre gange af grønkål. 
Nogen finder det lidt provokerende at servere mælkebøtter, skvalderkål og brændenælder, 
men vi tager udfordringen op.

FremgaNgSmåde 

Urterne indsamles og renses. Brug saks og handsker. 
Fjern stilkene og hak alle urterne. 

Kartoflerne skrælles og skæres i tern. Løgene hakkes og 
dampes i smør sammen med urterne. 

Bouillon tilsættes sammen med de hakkede 
krydderurter. Når kartoflerne er møre, blendes suppen 
med en stavblender. 

Tilsæt mælk/fløde. 

Broccoli deles i buketter og stilke og skæres i mindre 
stykker. Koges let og kommes i suppen til sidst. 

Smag suppen til med salt og peber og evt. tomatpuré. 

Kog æggene i 10 min. Skyl dem i koldt vand, pil og 
skær i halve.

Smør sennep på de halve skiver rugbrød. Undlad evt. 
nogle af hensyn til børnene. Læg derpå et par skiver 
tomater og en skive ost. rist i ovnen i 5 min. ved 200̊ .

Hak purløg og persille og server dette som tilbehør.

30 perSONer

800 g friske brændenældeskud, 
mælkebøtteblade, skvalderkål, 
ramsløg og de sidste blade på 
grønkålen

8 store kartofler

8 løg

7 l grøntsagsbouillon

1 l mælk (evt. delvis fløde)

3 broccoli

Merian eller løvstikke

TiLBeHør

30 skiver rugbrød

600 g skæreost

15 tomater

Sennep

30 æg

1 bdt purløg og persille 
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pernille er opvokset i Canada og USa og har en forkærlighed for amerikansk mad. pernille 
foretrækker at servere clam chowder (muslingesuppe) med majsbrød, men i fælleshuset 
foretrækker de fleste nu hvedebrød.

FremgaNgSmåde 

Skær bacon i små tern. 

pil løgene og skær dem i tern. 

rens bladsellerien og skær den i tynde stykker.

Skræl kartoflerne og skær dem i tern.

Steg baconen gylden.  

Tilsæt løgene til bacon’en og steg dem bløde. 

Tilsæt bladselleri, skrællede kartofler, de grønne 
krydderier, bouillon og sødmælk. 

Lad det koge til kartoflerne er møre, ca. tre kvarter, 
og tilsæt muslinger med lagen fra dåserne. 

Smages til med salt og peber, og umiddelbart før 
serveringen tilsættes smør i tern. 

pynt med persille. 

30 perSONer

9 dåser muslinger (á 250 gram)

500 gram bacon

6 løg

1 hel bladselleri

5 kg kartofler

4 l fiskebouillon

4 l sødmælk

125 g smør

Oregano, timian, salt og peber

1 bdt persille
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Bobotie er Sydafrikas svar på frikadeller, og hver familie har sin egen opskrift. Helle fik 
første gang retten på en beskeden restaurant i Cape Towns botaniske have, hvor det dejlige 
sted og den gode ret passede perfekt sammen. denne opskrift er fra chaufførens kone. 
dressingen er et skandinavisk bidrag til retten.

FremgaNgSmåde 

Brødet opblødes i koldt vand. Løgene hakkes fint. 
mandlerne hakkes groft. Løg, mandler, krydderier 
(også salt og peber) og chutney røres sammen med 
kødet. druerne halveres og røres også i. Vandet 
knuges ud af det opblødte brød, som røres sammen 
med kødet. 

Tilsæt evt. lidt mælk, hvis farsen ikke er lind 
nok. Kom kødet i smurte fade og glat overfladen 
omhyggeligt. Stik laurbærbladene lodret ned i farsen. 

Bag retten i 20 min. ved 180̊ . imens piskes æg 
og mælk godt sammen. efter de 20 min. hældes 
æggeblandingen over farsen, og retten bages endnu 
15 min., til den er smukt gylden.

Dressing: Hvidløgene hakkes fint. Krydderurterne 
hakkes. Tomaterne skæres i kvarte. røres sammen 
med cremefraiche og yoghurt og smages til med 
sukker, salt og peber.

30 perSONer

3 kg hakket oksekød eller lam

15 skiver fuldkorns sandwichbrød

7 store løg

8 spsk karry

7 tsk kanel

300 g mandler

6 dl blå druer uden sten 
(evt. rosiner eller abrikoser)

9 spsk hot mangochutney

1 brev laurbærblade

Salt, peber

12 store æg

1,2 l mælk

dreSSiNg

500 g mager cremefraiche

750 g yoghurt

2 fed hvidløg

1 stor håndfuld krydderurter 
(basilikum, koriander eller lign.)

250 g cherrytomater

2 spsk sukker 

Salt, peber

2 kg ris
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Skipperlabskovs er en rigtig ”herreret”, som vi gerne skal have et par gange om året, særligt 
i den kolde tid.

FremgaNgSmåde 

Dag 1

Skær kødet i terninger. 

Læg kød og kraftben i en ikke for stor gryde og dæk 
det med koldt vand. Når det er kogt op, skummes 
suppen. Lad det koge en times tid.

Dag 2

Skræl kartoflerne og skær dem i tykke skiver. pil 
løgene og skær dem i ringe eller både. Læg det hele 
lagvis i en større gryde og fordel salt, peberkorn og 
laurbærblade mellem lagene. Hæld suppen ved, og 
suppler med bouillon, så det dækker.

Lad retten koge et par timer eller til kartoflerne er 
kogt helt ud. mas evt. kartoflerne lidt så det bliver en 
jævn mos.

Skær rødbederne i små tern. Skær smør i små tern.

drys med hakket persille og server tilbehøret i små 
separate skåle sammen med brødet.

30 perSONer

3 kg oksekød 
(bov, mellemskært, slag)

1 kraftben

6 kg store melede kartofler

12 store løg

6 oksebouillonterninger

25 laurbærblade

40 hele peberkorn

TiLBeHør

2 bdt persille

2 store glas syltede rødbeder 

2 glas taffelsennep

250 g smør

40 - 60 skiver groft rugbrød




