
Gastronomisk Midtpunkt 
 

 
 

Gastronomisk Midtpunkt er en madklub for mænd, som bare elsker 
mad. Klubben blev stiftet i 1989, og initiativtageren var Kaptajnen! 
 
Ordet ”Kaptajnen” blev for os medlemmer i Gastronomisk 
Midtpunkt opfattet både bogstaveligt og også lidt i ”overført 
betydning”. Kaptajnen var Jan Brinch, og han var i virkeligheden 
Kaptajn i hæren, og vi var mange, der mente, at han på en måde 
også var Kaptajnen for Gastronomisk Midtpunkt. Jan Brinch stod 
suverænt for alt det gastronomiske, og glade tunger påstår, at han 
også drev vores madklub med ”militær disciplin”. Jeg kan i hvert 
tilfælde sige, at der aldrig var nogen, der kom for sent i Kaptajnens 
tid! Det var en kærlig, men bestemt hånd, der var styrende. 
Randi og Jan Brinch boede i sin tid på Fyrrevænget. 
 
Madklubben blev oprettet i Hou Kulturcenters regi.  



 
Vi er p.t. 22 mænd i klubben, og vi mødes den sidste fredag i hver 
måned i skolekøkkenet på Hou Skole og laver mad sammen. Dette 
sker i september, oktober og november måned. Vores julefrokost 
(4. juledag) er flyttet til HMI, som stiller køkken og spisestue til 
vores rådighed. Så er der igen mad aftener på Hou Skole i januar, 
februar og marts, hvorefter sæsonen slutter af med vores 
dameaften. 
På normale fredage er der absolut forbud mod damer i køkkenet på 
Hou Skole! 
Derimod laver vi så en såkaldt forkælelsesaften for vore koner den 
sidste lørdag i april. Her tilbeder mændene maden, dækker bord, 
serverer, og sørger for god underholdning til damerne. 
 
Kriteriet for madlavningen i klubben er, at vi altid selv laver maden, 
at der hver fredag er en 3 retters menu, og at alt (stort set) 
tilberedes fra bunden. Hertil kommer vine, som er afstemt til 
menuen. Vi er meget kritiske for så vidt angår madlavningen, og 
hvis nogen skulle fejle der, så falder straffen prompte. Hvis nogen 
dummer sig madmæssigt set i løbet af aftenen, så får de GRISEN. 
Det er en plastic gris, som skal stå til offentlig beskuelse i 
vedkommendes hjem. Den skal stå i forbindelse med indgangen, så 
det er det første man ser, når man kommer ind. Man har grisen i en 
måned indtil næste madaften, og man kan forvente kontrolbesøg 
m.h.t. grisens placering i hjemmet. 
 
Siden starten i 1989 er der kommet flere tilsvarende madklubber til 
under Hou Kulturcenter. I øjeblikket er der 3 madklubber. 
Gastronomisk Midtpunkt glæder sig meget til år 2014, hvor vi skal 
fejre vores 25 år jubilæum! Vi er i gang med planlægningen. 
(Red. Tilføjelse): Følgende medlemmer var med fra starten i 1989 
og er stadigvæk med: Lars Damkjær, Harald Pedersen, Benny 
Neister, Ole Poulsen, Torben Søndergaard, Søren Erik Nielsen, 
Henning Sørensen, Flemming Jensen, Bjørn Thøgersen og Lars 
Møller. 
 
I starten hed det Gastronomisk Midtpunkt – madklubben for finere 
mænd. Nu er det omdøbt til – madklubben for federe mænd. I 



starten hed det pigeaften, så hed det koneaften og nu hedder det 
dameaften. 
 
Billeder fra julefrokosten den 28/12 – 2013: 

 

 



 
Faste punkter ved julefrokosten er spillene: Bob – Tuborgspil – 
Klodsmajor og kortspil. 
 
 
Skrevet af Palle Jensen 31.12.13 


