Notits v/Vera Bagge.
Medlemsmøde torsdag den 6.dec. 2018 kl. 17.30 i Brænderigården,
Holstebro. Fremmødt var: Niels Kristian, Inger A, Jonna, Inga, Vera, Lene,
Birgitte, Henrik, Jes, Vagn, Åse, Gunner, Kjeld, Bjarne, Jens T, Hans Jørgen.
3 havde meldt fra grundet sygdom. Dejligt med så flotte deltagertal. Hans
Jørgen var mødeleder. Han og Birgitte nævnte nyt fra hovedsædet i
København. Birgitte sender os evt. et orienteringsbrev desangående.
Derudover tilgik ønske om ture såvel søndage som hverdage – til Jonna. Jonna lægger dem på
hjemmesiden og der kommer beskrivelse på turene - eftersom de berørte får det meldt ind.
Onsdagsturene har Henrik K. H. stået for alene. Det er slut nu. Fra årsskiftet skal vi alle deles om
den opgave og tage onsdagsturene på skift som turleder. Hvorfor? Fordi det er rimeligt, at vi løfter
i flok. Der hvor man ikke er turleder, kan jeg man jo bare cykle og nyde turen ved brug af alle
sanser. Er man turleder – ja, så skal man vise vejen og sikre passende hastighed. Sådan er det.
Så blev vi budt til et dejligt stort firkantet bord, hvor vi alle kunne se og høre hinanden.
Allerede i september måned forlød det, at Hans Jørgen og Bjarne ville stå for julefrokosten i
Brænderigården. Jamen øhhh skal vi ikke hjælpe med noget – vi kan da lave tærter og alt muligt –
vi er sådan nogle ”wærnn folk”. Nej, I skal ikke gøre noget – der er helt styr på
tingene, sagde Bjarne. Nu var det så fruerne Birthe og Monica, der var i køkkenet
ved selve festens gennemførelse – men lur mig, om de 2 ægtepar ikke har stået last
og brast og ordnet tingene i forening. Flot var det. Birthe og Monica sørgede kærligt
for os på bedste vis fra kl. 18 til 22. Hans Jørgen og Bjarne var jo gæster, ligesom vi
andre.
Tak for det hele. Det var så dejlig en menu – det var veltilberedt og det smagte herligt.
Under rødspættefilet læste Lene Jakobsen en julehistorie om Julegåsen. Dens betydning. Dens
skæbne. UHA, godt man ikke er en gås

. Men sådan er der så meget.

Vi var 5 deltagere, der fulgtes ad hjem fra Sønderland mod den nordlige del af byen – i 9 graders
varme, helt mørkt og i øsende regn.
Men skidt med det – festen var slut og vi har alle sammen rigeligt af tørt tøj.
Ikke os alle kan deltage på alle ture og derfor er det så værdifuldt med fællessammenkomst
sommer og jul. Det tror jeg, vi sætter stor pris på alle sammen. Gensynsglæden er altid stor.
Vi er gode til at cykle sammen – vi er altså også gode til at feste sammen.
Snakken den går, smilene er store og vi kloger i mangt og meget.
Stor tak for en dejlig aften og tak for året, der gik. Vi ses – med kærlig hilsen fra Vera

Cykel(h)jul – menu: Marineret sild med karrysalat. Fiskefilet m/remoulade &
citron. Tartelet m/høns og asparges. Andebryst m/rødkål og hvidkål. Mørbradbøf
m/champignons. Leverpostej m/rødbeder/champignons & bacon. Ost & flute.
Frugtsalat. Kaffe/the småkager. Jo, der manglede i sandhed ikke noget.

