
Cafe Ingeborg inviterede i fre-
dags til stort sønderjysk kaffe-
bord. Her er det de to venner Bo
Bang 'Buster' Jensen (højre) og
Lars Henrik 'Lou;' Sørensen ved
et af de to kageborde og dets
næsten uendelige muligheder.
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Af Morten Lykke Larsen

RINGSTED: Lykken nærmest
vælter ud af øjnene på Bo
Bang 'Buster' Jensen, da

. han kigger ned på den halve
bolle belagt med det man i
Sønderjylland kalder »et tyk
lausmø«.

De flere hundrede stykker
kage har derimod frembragt
et søgende blik i ansigtet på
Lars Henrik 'Loui' Søren-
sen.

De to bedste venner står
ved et flere meter langt ka-
gebord i Cafe Ingeborg på
plejecentret Knud Lavard
Centret i Ringsted, og foran
dem er de søde smagsmulig-
heder næsten uendelige.

-Man skal bare spise en, si-
ger Bo Bang 'Buster' Jensen
med henvisning til det tykke
lag tandsmør på de boller,
der i det sønderjyske går un-
der navnet pomler.

Fredag eftermiddag invi-
terede Cafe Ingeborg på søn-
derjysk kaffebord, og her
skulle frugterne af en uges
anstrengelser med at bage
slesvigsk kaffekringle, hvi-
de og brune fedtkager og alle
mulige andre kager høstes.

Cafeens medarbejdere er
personer med udviklings-
hæmning, psykiatriske
diagnoser, hjerneskader og
autisme, og i flere dage har
de kæmpet med flødeskums-
sprøjter og kagedej med ba-
ger- og konditorelever fra
EDC Syd i Tønder.

Flere af de kommende søn-

derjyske kagekonditorer
står stadig i køkkenet, mens
20-årige Mette Bertelsen
har indfundet sig ved et af
de to kageborde, hvor hun
står og nyder det sukkerrige
syn til de sorgløse toner fra
Midtsjællands spillemands-
orkester.

- Det har været fantastisk
at møde de her sønderjyder,
lyder det fra Mette Bertel-
sen, der er praktikant i Cafe
Ingeborg.

Krammere, ja tak
Det er andet år i træk, at de
sønderjyske bagerelever
og medarbejderne. på Cafe
Ingeborg disker op med
sønderjysk kaffebord. Sam-
arbejdet mellem de to er et
resultat af et ED-projekt
om mad til ældre borgere.
Dgens undervisning i bage-
og kagekunst har Johan
Kulmback stået for.

Han er tidligere bager og
nuværende underviser på
EDC Syd i Tønder. På swin-
gende sønderjysk har han
rosende ord til cafeens an-
satte.

- De kanjo meget, når man
lige får grebet dem an på den
rigtige måde, siger Johan
Kulmbach.

Opholdet hos Cafe Inge-
borg har været givende for
de studerende fra EDC Syd.

- Nogle af vores elever var
nærmest helt paniske over-
for mongoler, men da vi var
færdige og skulle sige farvel
var det med krammere, si-
ger Johan Kulmbach.

Føles hjemligt
Det sønderjyske kaffebord
kan mere end at tilfredsstil-
le den søde tand. Kaffebor-
det fik en særlig betydning
efter krigen i 1864,hvor Søn-
derjylland kom under tysk
styre, hvilket blandt andet

Der var gang i kalorieforbrændingen hos danserne fra Ringstedegnens Folkedanserforening, mens det
modsatte vist var tilfældet hos alle de andre i Cafe Ingeborg i fredags.

Ivan Knudsen (venstre) og Mogens Hansen fik det store smil frem, da de indfandt sig foran et af bordene
med de næsten uendelige kagemuligheder.

betød, at der blev opsat en
række restriktioner for de
dansksindedes muligheder
for at mødes.

- Men så inviterede man
bare på kaffebord, siger Jo-
han Kulmbach.

Ved et af bordene i cafeen
sidder Lillian Rosenqvist
Jensen. Hun bor med hen-
des mand i området, men er
opvokset i landsbyen Alnor
ved Gråsten. Hun svarer
prompte på, hvordan det er
at være tilbage ved det søn-
derjyske kaffebord.

- Det føles hjemligt, siger
hun.

Selvom det er mange år
siden, hun forlod Sønderjyl-
land, har hun hverken glemt
minderne fra kaffebordet el-
ler den særlige dialekt.

- Lige så snart vi når til
Tinglev (sønderjysk stati-
onsby, red.), kan min mand
ikke forstå sproget, og så må
jeg oversætte, tilføjer hun.

Noget at byde på
Gulvet foran de to kagebor-
de er blevet indtaget af fol-
kedansere, og de svinger
hinanden rundt i en cirkel
til tonerne af særlig sønder-
jysk folkemusik. De rote-
rende dansere holder ikke
gæsterne fra at genindtage
kagebordet, men på utrolig
vis forbliver fadene med de
søde sager fyldte. Medarbej-
derne på Cafe Ingeborg kan
forlade Knud Lavard Cen-
tret med mere end blot kager
i lommerne, når festdagen
engang slutter.

- De har fået skabt et net-
værk og nogle kompetencer,
og de har fundet ud af, at de
har noget at byde på, siger
Anne Woergaard Mikkel-
sen, leder af Cafe Ingeborg.


