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Breum er blevet sundere
Af Joan Thora E. Laurberg joan@skivefolkeblad.dk
Nogle går mere op i, at hunden får sund mad, end i at børnene skal have lige så sund mad.
Sådan lød en af påstandene fra foredragsholder Frede Bräuner, da han under overskriften » En
sukkernarkomans livshistorie og lidelser « torsdag gæstede Breum. Om formiddagen bestod
publikum af godt 150 af de ældste elever fra Breum Skole. Om aftenen var publikum skiftet ud med
elevernes forældre.
-Det var et kanon godt foredrag. Der var en god stemning om aftenen, og om formiddagen var
eleverne helt høje bagefter. Frede Bräuner formår at nå dem, og det gør han simpelthen på sådan en
god måde, synes næstformand i skolebestyrelsen Lilian Thorsen.
Frede Bräuner er kendt fra tv, bøger og foredrag for både børn og voksne. Han mener blandt andet,
at man bliver » både dum, fed og doven, hvis man spiser usundt « . -Bagefter har en elev sagt, »
Mor, du drikker da ikke cola?! « , fortæller Lilian Thorsen.
Hun er begejstret for Bräuners livlige fortællestil, hvor han bruger sin krop og flittigt inddrager
publikum ved at stille mange spørgsmål.
-Han talte om taber-mad, og så viste han, hvad det gør ved dem, der spiser usundt, og som ikke får
morgenmad, fortæller Lilian Thorsen.
Foredraget var det første arrangement, som den nye støtteforening for Breum Skole stod for. Lilian
Thorsen, der er næstformand i skolebestyrelsen, var med ved både foredraget om formiddagen og
det om aftenen.
Og hun føler sig overbevist om, at der er flere sunde takter på vej i Breum: -Det har virkelig sat
nogle tanker i gang med hensyn til at starte en madordning op. Jeg siger ikke, der kommer en ny
madordning nu snart, men det er helt klart noget, vi vil tænke over, siger Lilian Thorsen.
-Stemningen om aftenen i forældregruppen var fantastisk.
Det summede af stemning, da vi havde kaffepause.
Der blev grinet rigtigt, rigtigt meget. Og jeg hørte nogle lave aftaler om, at fremover skal deres
drenge ikke have penge med til slik, når drengene skal til fodbold, fortæller Lillian Thorsen.

