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Klosters Unge Kvinder lærte
at lave cupcake-græskar
Foreningen KUK mødes cirka hver anden måned om fælles aktiviteter, og
i aftes handlede det om, hvordan man halloween-dekorerer en kage.
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HEE: Mørket er faldet på over
Hee, men inden for i Familiepark Wests cafeteria er der lys,
varme og hyggesnak.
De omkring 20 kvinder, der
er samlet omkring det store
bord, er i fuld gang med at lave græskar.
Bittesmå græskær, lavet af
fondant - det bløde, modellervoks-agtige sukkerovertræk, der bruges til at dekorere kager.
Og det er netop, hvad aftenen går ud på: At lave fondantgræskar og flagermus til at
smykke halloween-cupcakes.
Det er dog ikke bare en almindelig aften for Lea Cesar,
der driver firmaet Baking Sins,
og lever af at lave kager og undervise i, hvordan man dekorerer dem.
De 20 kvinder - også Lea Cesar - er nemlig alle medlem af
KUK, Kloster Unge Kvinder.
Og da Lea Cesar, Lea Stampe
og Charlotte Lauridsen blev
sat til at søsætte KUK’s næste
Lea Cesar demonstrerer for
de andre medlemmer af KUK,
hvordan man laver et fondantgræskar. Foto Jørgen Kirk.

Klubben blev
egentlig til, fordi
vi syntes, der manglede
et tilbud til især yngre
kvinder, der lå ud
over, hvad vi mødte i
øvrige foreningsliv.«

»

NINA ORUP, KUK.

≤FAKTA

arrangement, lå det lige for at
bruge aftenen på at lære at lave
kagedekorationer.

KLOSTERS UNGE
KVINDER

Social forening
Men hvem og hvad er KUK
egentlig?
»Vi er en klub, der kører på
anden sæson. Klubben blev
egentlig til, fordi vi syntes, der
manglede et tilbud til især
yngre kvinder, der lå ud over,
hvad vi mødte i øvrige foreningsliv; det var mere målrettet kvinder på plus 50, « fortæller Nina Orup, der var en af
initiativtagerne til KUK.
»KUK er et tilbud til alle unge og yngre kvinder i Holmsland, og ikke mindst til tilflyttere; det er en måde hurtigt at
opbygge et netværk på,« fortsætter hun.
Blandt tilflytterne er slovenske Lea Cesar, der godt nok
driver sin virksomhed fra Familiepark Vest, men bor på
Holmsland.
»Jeg synes, det er alletiders
ide med sådan en klub. Jeg
hørte om det til internationalt
marked i Kloster, og var første
gang med til et arrangement,
sidst der blev holdt et. Det er

hyggeligt at møde andre unge
kvinder, og jeg vil gerne blive
bedre til dansk,« fortæller Lea
Cesar.

Ømme skuldre

{KUK, Klosters Unge
Kvinder, er en klub for
kvinder »mellem cirka 23
og 48«.
{KUK mødes til et socialt
arrangement cirka hver
anden måned, og formålet
er socialt samvær og
netværksopbygning.
{Klubben har en 20-30
medlemmer.

Man kan få sig en god snak, mens man laver fondant-græskar...
Foto: Jørgen Kirk

{Man giver 300 kroner
for at være med ved
sæsonstart, og pengene
bruges til at finansiere de
forskellige aktiviteter.
{Hvori arrangementerne
består, bestemmes af den
gruppe på tre, der udpeges
ved lodtrækning fra gang
til gang.
{Forrige gang handlede
det om flugtskydning.
.

Det kræver koncentration at dekorere en cupcake.

Hun havde dog ikke regnet
med, at hun efter så kort tid
blev sat til sammen med Lea
Stampe og Charlotte Lauridsen at arrangere næste begivenhed i KUK; men de tre blev
hurtigt enige om, at så måtte
det blive noget med kage!
KUK handler nemlig også
om at udnytte medlemmernes egne færdigheder og netværk til at skabe oplevelser,
understreger Nina Orup.
Derfor bliver der også ved
hvert møde udtrukket tre
medlemmer, der skal stå for
at arrangere det næste måde i
KUK - og de har helt frie hænder.
»Vi har prøvet meget forskelligt - vi har været på cykeltur, i spejderhytte, til wellness,
og sidste gang var vi til flugtskydning i Ølstrup,« fortæller
Nina Orup.
Det gav ømme skuldre, lyder det fra flere af dem, der
var med!

