
 
 

 
Generalforsamling i Mejdal-Halgård Onsdagsklubben den 15. februar 2017. 

 
Beretning for året 2016 

 
Onsdagsklubben har i 2016 haft følgende aktiviteter for medlemmerne: Badminton, læsekreds, 
madlavning,  pladespil, foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg, bowling, vaffelbagning ved 
byfesten og teltudlejning. 
 
Januar: Mogens Jensen viste billeder fra aktiviteterne i Mejdal Hallen og fra vores udflugter. 
”Mejdal Amatørerne” kom og spillede og vi sang med. 
 
Februar: 50 medlemmer deltog i besøget på Holstebro Museum, hvor Michael Christensen fortalte 
om ”En hverdag på Trods”, der handlede om Holstebro i perioden 1940 – 1945.  
 
Marts: Foredraget sammen med Kirken var i år ”Blandt originaler og andet godtfolk” fortalt af Per 
Hansen. En rigtig hyggelig formiddag med 103 deltagere.                                                                      
Der mødte 90 medlemmer op til vores årlige påskefrokost. 
 
April: 65 medlemmer deltog i mødet med integrationskoordinator Kurt Chr. Baggesgaard Hansen, 
der fortalte om flygtninge i Holstebro Kommune. 
 
Maj: Vi var 50 medlemmer på besøg i Skive på henholdsvis Bryggeriet Hancock og Dalsgaard Antik. 
Ugen efter var 43 medlemmer på besøg i Flamingo Naturpark, hvor Knud fortalte og viste rundt. 
 
Juni: Sidste onsdag før sommerferien havde vi pladespil og ønskede hinanden en god sommer 
med et glas vin og små vandbakkelser.                                                                                                            
I Byfestugen bagte vi Onsdagsklubbens gode vafler. Stor tak til alle der hjalp med vaffelbagningen. 
 
August: 42 medlemmer var med på Onsdagsklubbens sommertur til Nordjylland. Vi kørte til Lille 
Vildmose. Da guiden kom ombord i bussen kørte vi til Portlandmosen. Senere fortsatte vi til 
Aalbæk Gl. Kro, hvor indkvartering fandt sted. Dagen efter gik turen til Skagen og om 
eftermiddagen til Ørnereservatet. Sidste dag en guidet tur på Hirtshals Havn og derefter til 
Nordsøen Oceanarium. På hjemturen fandt vi en god rasteplads, hvor kaffen og kagen fra Aalbæk 
Kro blev serveret. Vi var igen  begunstiget med utroligt flot vejr. 
 
September: Madkursus for finere mænd startede op på Halgård Skole.                                                
35 medlemmer var med på turen til Kongenshus Mindepark. Enkelte fandt deres forfædres navne 
på stenene.                                                                                                                                                          
45 medlemmer var med på rundturen med guide på Flyvestation Karup. 
 
 



 
 
 
 
Oktober: Klubben havde besøg af pens. Politiass. Flemming Bjerregaard Johansen, der fortalte om 
sine 36 år i København. Ugen efter besøgte vi VW & Retro Museet i Ulfborg. 42 medlemmer fik en 
god oplevelse. 
 
November: 30 medlemmer deltog i Mejdal Kirkes sang og musik eftermiddag med Erik Sommer. 
Frode Madsen kom med sin harmonika og spillede for os.                                                                       
32 medlemmer var med på juleturen til Süderlügum og frokost på Brøns Kro. 
 
December: Vi sluttede af med den årlige julefrokost med 87 deltagere. Vi startede med 
amerikansk lotteri med mange flotte præmier, der var sponsoreret af: Hairstyle, Lux Montage 
v/Klaus Nørgaard, Tang, Skoda, Dagli’ Brugsen, Auto G, Sportigan, Thybo Biler, frisør Pia Søjdis, 
Borbjerg Sparekasse, Spar Nord, TagpapA/S, Bowl’n Fun og CleanCarpet. 
                                                                                                                                                                                
Vi fortsatte med pakkespil og derefter gik vi i gang med Bente Raahedes gode julefrokost. 
En stor tak til Birgit og Jens Erik for hjælp i køkkenet. 
 
Tak til Bjarne Sandholm for godt samarbejde i 2016. 
 
En stor tak til Mogens Jensen for de flotte billeder, der bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Også en stor tak til teltholdet, der har brugt mange timer henover sommeren med at rejse telte 
og nedtage telte. 2016 var sidste år vi udlejede telte. Det har ikke været muligt at finde 
medlemmer, der ville overtage opgaven, så derfor har bestyrelsen besluttet at stoppe for 
udlejning af telte. 
 
Tak til vore sponsorer. 
 
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2016. 
 
Mejdal, den 15. februar 2017 
Bestyrelsen 
Mona Christiansen 
 
 

 
 
 
 


