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Niels Nüchel er vant til at tage fat i et køkken, og nu har han overtaget forpagtningen af caféen i 
Harre Vig Golfklub. Foto: Steen Don 

Fra 1. januar har Harre Vig Golfklub fået ny forpagter til sin café. Det er Niels Nüchel, Oddense, 
der overtager forpagtningen efter Stefanie Bruun Pedersen, der har haft forpagtningen i cirka tre 
år. 

Medlemmerne af golfklubben kan nikke genkendende til deres nye café-fatter, for 62-årige Niels 
Nüchel har selv været medlem af klubben i omkring 20 år og har også i en periode været formand 
for klubben for år tilbage. Klubbens café syntes at være en oplagt mulighed for Niels Nüchel. 

- Jeg har været fritstillet fra mit tidligere job siden sommerferien. Jeg har været konsulent i 30 år, 
og når man skal søge job som 62-årig, vokser jobsene ikke på træerne, forklarer han. 

Til gengæld har han godt kendskab til, hvad der foregår i et cafeteriekøkken. Hans hustru Pia 
Andersen har nemlig drevet cafeteriet og selskabslokalerne i OddenseHus de seneste godt otte 
år. 

- Og jeg har altid hjulpet til i køkkenet, når der var fest, så jeg kan også godt se en synergieffekt 
ved, at vi kan støtte hinanden, for hun har noget viden om nogle ting, som jeg kan få gavn af, siger 
Niels Nüchel og understreger, at Oddense-boerne ikke behøver at frygte noget for driften af deres 
cafeteria. 

Madlavningen ligger let til ham. 

- Jeg har altid været glad for at lave mad, og jeg er ud af en slagterfamilie, så jeg ved noget om 
det, siger han. 



Foreløbig kommer det til at gå meget stille og roligt i caféen, for i vinterperioden er der forholdsvis 
stille derude, og det betyder, at Niels Nüchel har lidt tid til at forberede sig, når golfspillerne for 
alvor slår sig løs og skal have stillet sulten i caféen. 

- Jeg går med nogle tanker om at lave noget spisning i vinterperioden også, men der er lige nogle 
ting, der skal falde på plads, siger han. 

Men ellers er der lagt op til de lette retter i caféen. 

- Der skal være noget godt at spise, men det bliver nogle forholdsvis nemme ting. Foreløbig er det 
også kun mig, der er ansat i caféen, for jeg skal se, hvad det kan bære, siger Niels Nüchel. 

Ifølge formand for klubben, Ivan Skovsted, var der flere ansøgninger til forpagtningen af caféen. 

 


