
Beretning for året 2012 – Generalforsamling i Onsdagsklubben Mejdal, den 13.02.13 

 

I Onsdagsklubben har der i 2012 været følgende aktiviteter for medlemmer. Badminton, 

bowling, foredrag, læsekreds, madlavning, pladespil, teltudlejning, udflugter og 

virksomhedsbesøg. 

Til langt de fleste af vore aktiviteter har I mødt talstærkt op og det skal I have tak for. 

Januar: Onsdagsklubben var på besøg hos NOMI Affaldshåndtering. 

Februar: Spilledag i den lille hal. Når vi først kommer i gang, går det meget godt. Ordinær 

Generalforsamling med rigtig god tilslutning. Besøg af Bjarne T. Sørensen der fortalte om 

turen fra Dublin til Roskilde med Vikingeskibet ”Havhingsten” og viste flotte billeder fra 

turen. Det var en rigtig god formiddag med mange deltagere. 

Marts: Prøvespisning og rundvisning på Teknisk Skole. En dejlig middag og en god 

rundvisning på skolen. Ulla Kristensen kom på besøg og spillede og sang for os. Stor 

spilledag i den lille hal. Det kniber lidt med deltagere. 

April: Pladespil og påskefrokost – menuen bestod af sild med små lune kartofler, pålæg 

og ost. Der var mødt rigtig mange medlemmer op til denne hyggelige frokost. Stor 

spilledag – her mangler vi stadig deltagere: 

Maj: Forårsturen gik til Energi Museet. Så på højspændingsdemonstration i Niels Bohr 

Tårnet – spiste vores medbragte frokost i Grillhytten. Derefter var vi rundt og se på de 

forskellige udstillinger – sluttede med kaffe og kringle på Museet. En god tur men der 

kunne godt have været lidt flere deltagere. Prøvede igen med en stor spilledag. Christian 

Juhl var på besøg og fortalte om Storåen fra udspring til hav. God deltagelse. 

Juni: Inden ferien sluttede vi med pladespil og lidt godt til kaffen. I forbindelse med 

Byfesten blev der bagt mange vafler. Vejret var dårligt – så det var rart at komme ind i 

Onsdagsklubbens nye telt. Der var stillet et bord op, så kunderne kunne sidde ned – det 

gav lidt ekstra salg af vafler. Jeg vil gerne sige tak til alle, der hjalp med vaffelbagning og 

også en stor tak til de medlemmer der stillede teltet op. 

August: Midt i august startede vi op igen, der blev serveret kaffe og brød og så blev der 

snakket. Vi havde arrangeret en Tur til Mols, men den måtte desværre aflyses på grund af 

for få deltagere. 

September: Nyt madlavningskursus startede op. Besøgte ”Poisigården” hos Else Husted 

Kjær – Det var en rigtig hyggelig formiddag med først en tur til fjorden og derefter ind til 

kaffen, vi så på billeder og Else fortalte og læste op af sine digte. Stor ros til de tre mænd, 

der havde lyst til at deltage. Besøg af Lissy Sørensen, der fortalte om 2. Verdenskrig set 

med et barns øjne. Deltagelsen var god. 



Oktober: ”En tur i Mosen”, den blev desværre aflyst på grund af vejret. Så prøvede vi med 

stor spilledag igen. Derefter vinsmagning med vores tidligere købmand Finn. Her var 

deltagelsen rigtig god og vi havde en hyggelig formiddag. Skal arrangementet gentages, er 

vi nok nødt til at bede deltagerne betale et tilskud. 16 deltog på hjertestarterkursus, som 

foregik på Sygehuset onsdag aften. Alle fik lov til at prøve, hvordan hjertestarteren 

fungerer. 

November: Foredrag i Kirken med Anne Marie Touborg – der fortalte om ”Bondelivet før 

og nu set med en bondekones øjne. Onsdagsklubben var pænt repræsenteret. Årets 

juletur gik igen sydpå. Vi fik vores medbragte rundstykker og kaffe på vejen ned. 

Frokosten foregik på ”Den Gamle Kro” i Bredebro. I år igen havde vi afsat for lidt tid til 

frokosten. Men der er også mange retter, der skal smages. Derefter gik turen til 

Süderlügum for at handle ind til julen. Der var nogle, der gerne ville have været til Calle – 

det blev ikke denne gang, men vi husker det til en anden gang. Herefter fortsatte turen til 

Krusmølle, hvor der blev serveret kaffe og lagkage og derefter var der frit spil på 2000 kvm 

julemarked. På hjemturen blev der uddelt et par sandwiches i bussen. Stor opbakning og 

gode tilbagemeldinger. 

December: Til julefrokosten var der tilmeldt 82. Vi fik en dejlig frokost, som Bente 

Raahede havde tilberedt. Der var amerikansk lotteri med mange flotte præmier. En stor 

tak til sponsorerne: Hairstyle, Daglig Brugsen, Sportigan, Skin Care, Mejdal Fodklinik, 

Bowl’n Fun, Naturbinderiet, Mejdal Hallen, Pizzariet Mejdal og CleanCarpet. En rigtig 

hyggelig julefrokost med mange deltagere med godt humør. Tak til Bjarne Sandholm og 

Jens Poulsen for jeres hjælp ved julefrokosten. 

Tak til Mogens Jensen fordi du arrangerer madlavning for finere mænd og ikke mindst, 

fordi du sørger for at vores hjemmeside www.onsdagsklubbenmejdal.dk  er a’jourført..Og 

du er jo også fotograf på siden og det er vi mange, der er glade for også for dine små 

kommentarer til billederne. 

Tak til Bjarne Sandholm for godt samarbejde i 2012 

Tak til teltholdet – I gør en kæmpe indsats i sommermånederne med at opstille- og 

nedtage telte.  

Tak til alle vore sponsorer. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2012. Til de 

bestyrelsesmedlemmer der har valgt at holde med bestyrelsesarbejdet, skal her lyde en 

stor tak for den tid i har været med. 

Mejdal, den 13.02.2013 

Bestyrelsen 

Mona Christiansen 

http://www.onsdagsklubbenmejdal.dk/

