
 
 

 
Generalforsamling i Mejdal-Halgård Onsdagsklubben - den 19. januar 2022 
 

Årsberetning 2021   
 
Når jeg ser tilbage på 2021 er CORONA det første jeg tænker på. Det har ændret meget i vores hverdag og 
det har også haft stor indflydelse på Onsdagsklubbens aktiviteter. 
Men jeg vil gerne takke medlemmerne for opbakningen, selv i en tid hvor tingene har været lidt sværere, 
har i bakket op om de valg, der er blevet truffet.  
 
Den første aktivitet i 2021 var i maj måned hvor Onsdagsklubben havde meldt sig til Ren Natur og vi var 13 
medlemmer, der den 26. maj samlede affald fra Halgård til Spar Købmanden i Tvis. Trods regnvejr fik vi 
samlet en del affald ind. Erik kom med kaffe med mere på ruten. Indsamlingsturen gav kr. 3.000,- til 
klubkassen. 
 
I juni måned mødtes vi 3 onsdage, hvor vi den sidste onsdag havde klubbens forsinkede generalforsamling. 
 
Onsdagsklubben startede op igen efter sommerferien den 18. august og bestyrelsen havde besluttet, at der 
skulle arrangeres flere aktiviteter i efteråret. 
 
I september havde vi arrangeret:                                                                                                                                   
En tur til Vemb Anlæg og det blev en tur i det flotteste solskinsvejr. 
Esben Graugaard kom og fortalte om brdr. Villemoes 
Klubben besøgte Stauning Flymuseum, Stauning Havn hvor vi fik vores frokost og derefter besøgte vi 
Stauning Whisky. 
 
I oktober var klubben på en tur ”Ud i det blå”. Efter tilbagemeldingerne kan jeg forstå, at det var en rigtig 
dejlig tur. 
 
I november var der følgende arrangementer: 
Vi besøgte Mejdal Kirke, hvor Shanty Koret underholdt. 
Agnete Odgaard-Jensen kom og fortalte om, hvordan det var at blive blind i en ung alder. 
Juleturen gik til magisk Jul i Hune. Busturen til Hune foregik i solskinsvejr. Da vi var fremme fik vi kaffe og 
lagkage. Derefter kunne vi opleve det store julemarked og sluttede af med julebuffet inden hjemturen. 
 
I December måtte vi desværre aflyse vores julefrokost.  
 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2021. 
 
Efter et tilbageblik vil jeg vende blikket fremad og håbe på et år, der bliver mere normalt og at vi ikke får 
flere Corona-lukninger.    
 
Mejdal, den 19. januar 2022 
Mona Christiansen 
Formand Mejdal-Halgård Onsdagsklubben 
 


