
Beretning for året 2013 – Generalforsamling i Mejdal-Halgård Onsdagsklubben den 12.02.14. 

I året 2013 har der været følgende aktiviteter for medlemmerne. Badminton, bowling, foredrag, 

læsekreds, madlavning, pladespil, udflugter, virksomhedsbesøg og teltudlejning. 

I skal have en stor tak, fordi I møder talstærkt op til langt de fleste af vore aktiviteter. 

Klubben har ændret navn til Mejdal-Halgård Onsdagsklubben. Navnet blev ændret på 

repræsentantskabsmødet den 8. april 2013. Baggrunden for at ændre navnet, er ønsket om at 

kæde vort lille lokalsamfund sammen og skabe en fælles identitet og samhørighed i forhold til 

idrætslivet. I forbindelse med ændring af navnet, får vi også et nyt logo. 

Januar: Rundvisning på den nye Falck Station. Der var mødt rigtig mange medlemmer op og vi fik 

set hvilket udstyr, der er i en ambulance og nogle af mændene syntes også godt om brandbilerne. 

Så godt at de lige skulle prøve at sidde i en af brandbilerne. Ugen efter var Jens Madsen på besøg 

med sin harmonika og så blev der spillet og sunget. 

Februar: Ordinær generalforsamling med stor tilslutning. Ugen efter kom Esben Graugaard og 

fortalte om ”Fæstebønder til verdensmænd”. Et fællesarrangement med Kirken. Det var en succes.  

70 personer mødte op til dette foredrag.  

Marts: Der mødte 55 medlemmer op til en interessant rundvisning i den nye Retsbygning. Ugen 

efter havde vi påskefrokost og pladespil. Der var mødt rigtig mange medlemmer op til denne 

hyggelige frokost. 

April: Rundvisning i Gråkjær Arena. Ugen efter kom medlemmer fra Countryklubben for at vise os, 

hvordan man danser Countrydans. Efter fremvisningen blev medlemmerne budt op til dans og så 

blev der øvet med et godt resultat. 

Maj: Der var arrangeret en tur til Stubbegård sø, men desværre var vi nødt til at aflyse på grund af 

vejret. Mange var mødt op og vi besluttede så, at indtage vores medbragte frokost i kantinen. 

Senere på måneden var vi en ”Tur i Mosen” på besøg hos Niels Villadsen. Det var en spændende 

tur og Niels var en fantastisk fortæller. Inden vi kørte hjem, spiste vi den medbragte frokost. 

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

August: I august var vi 54 medlemmer der tog på tur til Nordtyskland. Vi besøgte flere øer, først 

kørte vi til Rømø, derfra sejlede vi til Sild. På busrundturen på Sild havde vi guide med. Da vi skulle 

fra Sild til Niebüll var det med togbus. Hvilket der var mange af os, der ikke havde prøvet før. 

Dagen efter besøgte vi Hamburg og var på by- og havnerundfart med guide. Den sidste dag inden 

hjemrejsen gik til Helgoland. Sejlturen til Helgoland vil medlemmerne sikkert aldrig glemme. 

Heldigvis gik sejlturen tilbage godt. På hjemturen var vi lige omkring Mandø. Den sidste uge i 

august var der byfest. Vores telt var igen blevet stillet op, så der kunne blive bagt vafler. Vejret var 

ikke for godt, men vores gode vafler er der heldigvis, mange der gerne vil købe. Jeg vil gerne sige 

tak til alle, der hjalp til med vaffelbagningen. 

September: Nyt madlavningskursus startede op i uge 37. Vi besøgte ”Hosta Haven” ved 

Ringkøbing med ca. 1400 forskellige hostaer.  Ugen efter tog vi til Præstbjerg Plantage med 

madkurv.  



 

Oktober: Rundvisning på Færch Plast. Her fik vi først en interessant gennemgang af 

virksomheden og derefter rundvisning på fabrikken iført beskyttelses tøj. Senere på måneden var 

vi på besøg på Ausumgaard, hvor Christina viste rundt og ved kaffen fortalte hun om, hvad man i 

fremtiden gerne ville benytte de tomme bygninger til. 

November: Fællesarrangement med Kirken. Torben Madsen fortalte om sit liv som jægersoldat, 

minerydder og livrist ved Dronning Ingrid. 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 havde vi 

afsat ekstra tid til frokosten, så vi kunne nå, at smage på alle retterne. Herefter kørte vi til 

Süderlügum for at handle ind til julen. Vi skulle have været en tur til Tønder, men det var koldt og 

deltagerne ville gerne hjem til Mejdal.  

December: Til julefrokosten var der tilmeldt 77 deltagere. Vi startede med pakkespil og det er sjovt 

at se, når deltagerne begynder at løbe rundt om bordet for at stjæle pakker. Derefter var der 

amerikansk lotteri med mange flotte præmier. En stor tak til sponsorerne: Hairstyle, Dagli’ 

Brugsen, Vild med Vin, Naturbinderiet, Skin Care, Lisbeth Knudsen, Bowl’n Fun, Pizzariet 

Mejdal, Sportigan, Mejdal Hallens Cafeteria og Spar Nord Bank. Og så blev der serveret en 

dejlig frokost, som Bente Raahede havde tilberedt. Deltagerne var mødt op med godt humør, så 

det blev en rigtig hyggelig julefrokost. En stor tak til Bjarne Sandholm og Jens Poulsen for hjælp 

ved julefrokosten. Vi er glade for, at I denne dag vil tage opvasken for os. 

Tak til Mogens Jensen fordi du igen i år har arrangeret madlavning for finere mænd og fordi du 

sørger for at vores hjemmeside www.onsdagsklubbenmejdal.dk er a’jourført samt alle de billeder 

du lægger på hjemmesiden fra vores ture. 

Tak til Bjarne Sandholm for godt samarbejde i 2013. 

Tak til teltholdet – I gør en kæmpe indsats i sommermånederne ved udlejningen af vore telte. 

Tak til Bent Andersen fordi du hver onsdag sørger for at kaffetårnene bliver startet. 

Tak til alle vore sponsorer. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2013. Til bestyrelsesmedlemmet der 

har valgt at holde med bestyrelsesarbejdet, skal her lyde en stor tak for den tid du har været med. 

 

Mejdal, den 12.02.2014 

Bestyrelsen 

Mona Christiansen 

 

 

http://www.onsdagsklubbenmejdal.dk/

