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Glæd dig til Lisse Trads’ madlækkerier i Nørager Avis. Her vil der jævnligt blive 
bragt spændende og inspirerende opskrifter - med årstidens råvarer.
Lisse har altid været aktiv i køkkenet, arrangeret fl ere madkurser og været 
madskribent på fl ere aviser og ugeblade. Lisse tænker ofte lidt anderledes, 
med et lille twist!

■ REBILD: - Er det et duk-
keteater, lyder det lettere 
forundret og en smule fru-
streret fra Tobias Nielsen, 
som sidder på bagsædet 
af bussen. Ungdomssko-
lens Kunst, Kultur og Na-
tur-hold er på vej mod Mo-
esgaard Museum for at se 
Hobbitten, som opføres af 
Det Kongelige Teater under 
åben himmel. Selvom vejr-
udsigten ikke er lovende, så 
er alle de unge spændte på, 
hvad det mon er, de skal ned 
for at opleve. 

Inden forestillingen skal 
museet besøges. De unge 
tripper, mens der kommer 
styr på billetterne, og går 
hurtigt ind i de forskellige 
udstillinger, da de bliver 
sluppet fri. Flere unge sy-
nes, at stemningen i udstil-
lingerne er god.

- Det er slet ikke sådan li-
gesom et rigtigt museum, si-
ger Victor Bundgaard, mens 
han trykker på en skærm 
for at lære mere om en pel-
sviking. Tiden går hurtigt, 
og pludselig er det tid til at 
finde pladserne på tribunen. 

Under forestillingen sæn-
ker roen sig, og de unge føl-
ger opmærksomt med helt 
uden at skæve til himlen, 
hvor skyerne trækker sig 
mere og mere sammen. Ef-
ter forestillingen er det plan-
lagt, at de unge skal bag om 
kulisserne sammen med en 
af de frivillige statister i fore-
stillingen. De unge får lov til 

Unges møde med Hobbitten

De unge er klar til at indtage pladserne.

at se den lille by, der er byg-
get op bag scenen, de mange 
dukker, som køres på plads 
og mens de stiller spørgsmål 
om skuespillerne og oplevel-
serne som statist, begynder 
regndråberne at falde. 

På vej hjem i busserne 
snakkes der lidt frem og til-
bage om aftenens oplevelser. 

- Forestillingen af Det 
Kongelige Teater var seri-
øst blæret, da det ikke var et 
traditionelt teater. Det gav 
en helt bestemt stemning, 
der også inkluderer, at det 
var aften. Helt vildt godt at 
mørket havde lagt sig over 
os, da de sluttede, fortæller 
Rasmus Guld. Silas Thrysøe 
og Lea Brøner forsætter:

- Efter vores mening har 
turen til Moesgaard været 
en spændende og lærerig 
oplevelse. Forestillingen var 

fascinerende og medrivende. 
Det var også rigtig spæn-
dende at være backstage. 

Centerkoordinator Ras-
mus Rask, reflekterer over 
aftenen: - Det er fedt, at få 
lov til at give de unge sådan 
en stor kulturoplevelse, hvor 
de også får en bevidsthed 
om, hvor stort et arbejde, 
der ligger bag sådan en fore-
stilling. Det er også en op-
levelse at se dem ”fortabe” 
sig i forestillingen, og at de 
efterspørger oplevelser som 
disse. Koordinatorkollegaen 
Kristine Thillemann, fort-
sætter: 

- Og vi er nok nødt til at 
tage af sted til Moesgaard 
igen, da de unge slet ikke 
syntes, at der var nok tid i 
udstillingerne. Så vi glæder 
os til at tage på tur igen efter 
sommerferien. 

Rejer ELSKER jeg, men det er helt sikkert gået op for alle læsere. 
Og I er vel overbeviste om rejens mange muligheder?  Ellers er her endnu en opskrift, 

der kan hjælpe med at få jer på rette vej.
Der er mange slags rejer, og det gælder størrelse, udseende og smag. Helst spiser jeg 
store og gode rejer, men mindre kan også gøre det. Allerlettest går det, når du har et 
lager i fryseren. Jeg har som regel fl ere slags: kutterrejer, vannamei-rejer, tigerrejer 

og ikke at forglemme pil selv-rejer. 
Undertiden køber jeg en stor pakke – ofte når de er på tilbud – og så er der til 

mange gode retter. Frokost byder sig selv, men det er en rigtig god ting at bruge 
rejerne til aftensmaden også. Jeg har givet jer fl ere opskrifter, her er endnu en, 

og der er fl ere på vej.
At rejerne så klæder alt det, der er grønt, er jo en dejlig ting i disse kødfattige tider!
Ikke nok med, at rejer smager godt, de giver retterne et appetitligt udseende, og det 

skader nu ikke det mindste, at maden er fl ot at se på. 

•   Champignoner – efter ønske
•   Grøn squash i mundrette tern
•   Flødeost – Philadelphia naturel
•   Broccoli - kogt 3-4 min. 

– Gem lidt af kogevandet!
•   Rejer efter behov
•   Olie

Rist champignoner i olie, til de får 
lidt farve. 
Tilsæt squash og giv dem 2-3 min. 
Sæt til side.
Kog broccoli. Tag dem straks op.
Flødeost røres i svampene - sam-
men med vand fra broccoli – til 
passende konsistens, og rejer 
kommes i retten.
Evt. varmes broccolien igen i koge-
vandet. 

hurtigt ind i de forskellige 
udstillinger, da de bliver 
sluppet fri. Flere unge sy-
nes, at stemningen i udstil-
lingerne er god.

- Det er slet ikke sådan li-
gesom et rigtigt museum, si-
ger Victor Bundgaard, mens 
han trykker på en skærm 
for at lære mere om en pel-
sviking. Tiden går hurtigt, 
og pludselig er det tid til at 
finde pladserne på tribunen. 

Under forestillingen sæn-
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rejer i godt selskab 4 pers.

Fra besøget på Moesgaard museum inden aftenens forestilling.

Din lokalavis!
Du sidder med Nørager Avis i hånden, og det 
betyder, at vi dækker netop dit lokalområde.

Derfor er det, der sker omkring dig, 
interessant for avisens læsere!
Sker der noget i din forening, klub, virksomhed, eller har du noget, 
du synes, der skal fortælles, så er Nørager Avis klar til at modtage 
dit materiale.

Kontakt os på: avis@norageravis.dk eller tlf. 98 37 24 00

-  det der kommer dig ved!


