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JYDSKEVESTKYSTEN

KOK AMOK | MA D G L A D E BØR N LAV E D E S K I D N E PÅS K EÆG

Sig tillykke

HAMMELEV: Der er æg på
menuen, når 20 børn er
samlet på Hammelev Skole
til en omgang Kok Amok.
Mandag mødtes børnene,
og de blev straks udfordret
med en ret, som de færreste kendte i forvejen: skidne æg.
Med ét øje på opskriften
og det andet på gryden
kastede de sig ud i den
klassiske ret med sennepssovs.
– Jeg har ikke prøvet det
før, og jeg er ikke helt sikker på, jeg kan lide det.
Men jeg skal nok smage på
det, fortalte 10-årige Christian Kjær Jespersen fra
Sommersted.
Børnene i alderen 9 til 14
år kommer blandt andet fra
Vojens, Haderslev, Rødding
og Aabenraa for at deltage,
og derfor kender de ikke
hinanden på forhånd. Men
det laver et par dage i køkkenet hurtigt om på.
– Det er sjovt at arbejde
sammen med nogen, man
ikke kender. I starten snakkede vi ikke så meget sammen, men det er vi nødt til,
når vi laver mad sammen,
forklarede 10-årige William
Høper fra Hammelev.
Kok Amok er arrangeret
af diætist Malene Iskov og
fortsætter indtil onsdag,
hvor børnene inviterer
deres forældre til påskefrokost.

9-årige Noah Grib Christiansen fra Vojens var ikke sikker på, han kunne lide skidne æg, men glædede sig alligevel til at smage maden, han og de andre børn lavede til Kok Amok på Hammelev Skole. Foto: André Thorup

VOJENS FJERNVARME
informerer

Tillykke med barnedåben d. 20 oktober. Vi glæder os til at
fejre dagen sammen med jer. Kærlig hilsen Mormor og Morfar.
Alle former for lykønskninger kan bringes i denne
rubrik. Prisen er 50 kr. for 20 ord uden foto, 80 kr. for
20 ord med foto. (Husk returadresse på foto).

Jeg vil gerne have denne tekst (maks. 20 ord) indrykket den: ______ /______
i Haderslev-udgaven af JydskeVestkysten.
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Indsender:
Adresse:
Postnr./by:

Kuponen sendes til eller aﬂeveres på JydskeVestkystens kontor i
Haderslev vedlagt beløbet, senest 3 dage før kl. 10.00 til weekend
og mandag, senest onsdag kl. 15.00.
“Tillykke-rubrikken“ Gravene 1, 1. sal, 6100 Haderslev

Aﬂæsning af fjernvarmemåleren foretages automatisk den 30.
april 2014.
Varmeopgørelsen sendes til forbrugeren i slutningen af juni måned via Betalingsservice.
Maj og juni er ratefrie og det betyder at første rate i varmeåret
2014-15 forfalder den 10. juli.
Den 10. juli bliver evt. overskydende penge brugt som betaling
for juli raten og hvis beløbet er større end juli raten bliver de
overført til forbrugerens bankkonto.
Den 7. april startede udgravning til det ca. 200.000 m2 store varmelager som skal fyldes med vand hen over vinteren. Varmen
skal komme fra et nyt solvarmefelt med ca. 52.000 m2 solvarmepaneler og det hele skal efter planen stå færdig i juni 2015.
Der vil i starten af maj 2014 komme billeder på hjemmesiden
www.vojensfjernvarme.dk
Vojens Fjernvarme får, med det eksisterende anlæg i alt ca.
70.000 m2 solvarmepaneler og ca. 200.000 m3 vandlager, det største anlæg i verden indtil videre. Dermed bliver ca. 50% (30.000
MWh) af varmen produceret fra solen og det er CO2 frit og CO2
besparelsen er på 6000 tons CO2. Det forventes at varmeprisen
kan nedsættes med 10-15% (3-4 mil. kr.) med det forbehold at
gasprisen og afgifterne ikke bliver ændret, samt at solen skinner
som normalt i dette område.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarmes bestyrelse

