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Kære Læser 
 
Velkommen til 50 års jubilæumsbladet – Vi er utroligt stolte af at 
præsentere denne specialudgave for jer. Der er blevet knoklet 
hårdt i kulissen for at indsamle materiale fra de sidste 50 år i 
Mejrup.  
 
Mejrup har været igennem en fantastisk rejse. Vi er et velfungerende lokalsam-
fund, som har formået at følge med udviklingen i form af velfungerende faciliteter 
til både skole og fritid og en infrastruktur i fortsat udvikling.  
 
Men sådan en udvikling og faciliteter kommer ikke af sig selv. Det vidner de sidste 
50 år om. To meget aktive foreninger så dagens lys i 1966 – MGU og Mejrup Bor-
gerforening. Stiftet med hver deres formål, som I i øvrigt kan blive klogere på læn-
gere inde i bladet. Samtidig blev også Mejrup Fodbold afdeling stiftet. 
 
Mange af de faciliteter og den udvikling Mejrup har undergået, kan vi takke mange 
Mejrup borgere for. Men i særlig grad bør vi takke de personer der igennem de 
sidste 50 år har taget aktiv del i MGU og Borgerforeningens arbejde. Uden jer var 
Mejrup ikke det, det er i dag. Et klubhus blev bygget, en cykelsti mellem Holstebro 
og Mejrup stod klar, en rundkørsel på Viborgvej for at forbedre trafiksikkerheden 
og ikke mindst en overbygning på Mejrup Skole – ja, vi kunne blive ved.  
 
En stor og dybfølt tak til alle som har bidraget til det, vi har i dag. 
 
Vi håber at se mange af jer i løbet af festdagen, den 24. september 2016.  
 
God fornøjelse med 50 års jubilæumsbladet og tak for de første 50 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 års Jubilæum i Mejrup       ”Det skal fejres…” 

Er du ikke allerede medlem af Facebook gruppen Der var engang i Mejrup 
 -  så sørg for at blive det med det samme. Der ligger så meget guld gemt derinde. 

Michael Bjerre Drost 
Formand - Mejrup Borgerforening 

Mogens Wiese 
Formand - MGU 
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MGU og Borgerforeningen inviterer til officiel  

Jubilæumsreception 
Alle interesserede inviteres hermed til  jubilæumsreception 

Lørdag 24. september  2016 
kl. 13.00-15.00  

i Mejrup Kultur og Fritidscenter - Multihuset 

 
Program: 

Velkomst og sang 
Taler 

Kaffebord 
 

Med venlig hilsen 

Jubilæumsudvalget 

Invitation 

Af hensyn til planlægningen bedes eventuelle taler meddeles på forhånd til: 

Mette Norup Frøjk: mettefrojk@hotmail.com  senest d. 12. september 2016 
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MGU og Borgerforeningen inviterer til 

50 års jubilæumsfest 
 

24. september kl. 18.00 
 i Mejrup Kultur og Fritidscenter 

 
Billetpris: 250.- kr.  

Købes i Brugsen til d. 10/9 

 

Indbydelse 

 

 

Billetten inkluderer : 

Festmiddag, revy og kaffe 

 

Drikkevarer kan købes i baren 

Program: 
17.30 Dørene åbnes 
18.00 – 21.00 Festmiddag 
21.00 – 21.45 Revy 
21.45  Dessert og kaffe 
 
Herefter spilles op til dans 
Festen slutter kl. 02.00 
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DAMGAARD DUO er et kompakt og  med-
rivende orkester.  

Elegant og velafbalanceret spisemusik 
efterfulgt af et festfyrværkeri til dansesko-
ene med velkendte stjernedrys fra de sid-
ste 5 årtier.  

Man kan ikke gøre alle tilfredse, men 
DAMGAARD DUO kommer skræmmende 
tæt på.....  

"All inclusive" er navnet på Mejrup Revyen 2016, en revy som vi glæder os til at 
møde igen, efter flere års fravær. 

En spændende revy der på bedste vis, laver All inclusive med go' musik, og numre 
der rammer det, der rør sig i og omkring Mejrup. 

Om vi skal en tur på motorvejen eller måske i Brugsen ? 

Er der måske en lokal borger der har gjort sig bemærket, og fortjener en hilsen fra 
scenen ? 

Det vil dette hold af dygtige og engagerede lokale folk  guide os igennem. 

God fornøjelse med dette års bedste Mejrup revy "All inclusive" 

Simone - Kristian - Heine  - Kierstein  
Britta - Mette  - Tina  -  Jannie -  Karina - Karin  (+ ikke på billede Tina) 

     Revyen og musikken til jubilæumsfesten 2016 
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50 års jubilæumsfest 
 

Program for dagens arrangementer I Mejrup Kultur og Fritidscenter 

Ca. kl. 08.00 Overraskelse til alle husstande i Mejrup by. 
 

Kl. 10.00 – 15.00 

Hal A MGU`s underafdelinger præsenterer sportsgrene.  
Udnyt muligheden for at svinge en ketcher, sparke til en bold, lande i en 
springgrav eller afprøve et løbebånd, måske er det tid til du skal forsøge dig 
med en ny sportsgren!! 
Løb 
Er løb noget for dig, kan du holde til at løbe, hvilke sko skal man købe og 
hvordan er din løbestil. Løbeklubben besvarer spørgsmål og der er mulighed 
for at afprøve sportsgrenen på et opsat løbebånd. 
Håndbold 
Kan en olympisk guldmedalje til det det danske håndbold herrer landshold få 
Mejrupborgerne op af stolene? 
Håndboldafdelingen har et område i hallen, hvor der er mulighed for at af-
prøve håndboldaktiviteter.  
Badminton 
Man kan godt være flere end to personer på en badmintonbane. Kom og 
prøv sporten, spørg om hvordan man holder på en ketcher, hvilken teknik 
der skal benyttes til et smash eller et stille loop hen over nettet. 
Fodbold 
Afdelingen har en jubilæumsstand klar, der viser afdelingens udvikling i Mej-
rup Fodbold fra start til slut.  Ved standen er der ligeledes mulighed for at 
afprøve små fodboldaktiviteter. 
Gymnastik 
Afdelingen har i dagens anledning åbnet for Springgraven (under kontrollere-
de forhold). Prøv hvordan det føles at lande i graven og hvilken kontrol 
kropskontrol det kræves for at hoppe op i trampolinen. 
Squash 
Hvad er det der foregår bag de høje mure?? 
Få styret nysgerrigheden og se / oplev hvad sporten byder på og hvor sjovt 
det er at få sved på panden i en duel med en eller flere venner. 
Hoppeborg fra Jyske Bank  
Hoppeborgen er åben for alle og bemandet med voksne hele dagen  
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Borgerforeningens stand 
Borgerforeningen præsenterer deres arbejde og tilbud til borgerne i Mejrup. 
Benyt dig af denne fantastiske mulighed for at komme med ønsker til for-
eningens arbejde eller udnyt muligheden til at købe et medlemskab af bor-
gerforeningen. 
Svømmeafdelingens stand 
Svømmeafdelingen præsenterer deres sportsgren i teorien J og informerer 
om de fantastiske muligheder man får ved et medlemskab i foreningen 
STOR jubilæumsudstilling 
En flok driftige borgere i Mejrup har brugt mange og lange forårsaftener på, 
at finde sjove billeder, avisudklip og historier frem over diverse oplevelser og 
arrangementer der er foregået i årenes løb.   

      Cykling 
Er der måske en Tour De France rytter gemt i dig?   Prøv en cykel, få en snak 
med en erfaren rytter fra klubben ved den fine stand der er lavet specielt til 
dagens anledning. 

Store og lille sal 

Børnehjørne / hyggehjørne 

Stedet, hvor børn og andre kreative sjæle har mulighed for at udfolde deres 
kreative evner med diverse materiale fra Creativ Company. Udnyt dette til en 
hyggestund, hvor du kan være i selskab med dine børn, børnebørn eller an-
dre jubilæumsgæster 

Fodboldbanerne 

Fodboldturnering og hyggesnak 

MGU`s fodboldafdeling har i anledningen af 50 års jubilæet arrangeret diver-
se turneringskampe og opvisningskampe. Desuden er der mulighed for at 
afprøve aktiviteter eller besøge en af kaffe / kage boderne. 

Multihallen 

Officiel reception for alle interesserede Kl. 13.00 – 15.00 

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i dette – indbydelse til 
receptionen kan læses på en særskilt side i bladet  

 

 

Kl. 15.00 Dørene lukkes og vi ses igen til jubilæumsfesten 

 

Side 5 

Bananen og kantineområdet 
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MGU’s historie.  

I 1966 skete der en sammenlægning af to foreninger i Mejrup, nemlig Mejrup Ungdoms-
forening og Mejrup Gymnastikforening. Ungdomsforeningen havde stået for ungdoms-
møder/foredrag, folkedans og amatørteater. Gymnastikforeningen for det sportslige 
d.v.s. gymnastik og håndbold. Sammenlagt blev de to foreninger til Mejrup Gymnastik- og 
Ungdomsforening, det vi i dag kender som MGU. 

Den nye forening havde ca. 150 medlemmer. Kommunen anlagde et stadionanlæg på 6,2 
ha., hvor der blev 8 håndboldbaner og 3 fodboldbaner. Kommunen opfordrede den nye 
forening til selv at sørge for omklædningsfaciliteterne. Det blev en stor opgave. I bestyrel-
sen var der bred enighed om, at der ikke bare skulle bygges et hus med omklædningsrum, 
men et sted hvor hele sognet kunne mødes til forskellige aktiviteter, et sted, hvor unge 
mennesker kunne mødes efter deres sportsaktiviteter og hygge sig. Huset skulle være så 
stort, og aktiviteterne så mange, at der blev basis for at ansætte en bestyrer. 

I samarbejde med tømmermester Henry Keller og murer Henrik Birkmose, blev der udar-
bejdet tegninger og overslag på prisen. 140.000,00 kr. uden arbejdsløn. Bestyrelsen ind-
kaldte til sognemøde, vi fremlagde vores plan, og fik fuld opbakning. Der blev lavet en 
indsamling i hele sognet med det flotte resultat 42.000,00 kr. samt tegnet 5.000 frivillige 
arbejdstimer. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Ejner Keller, Erik Thoustrup og 
Hans Nielsen. Udvalget skulle koordinere arbejdstimer og arbejdsgang. Der var rigtig man-
ge i sognet, der bidrog med arbejdstimer, og nogen med rigtig mange. Her skal lige næv-
nes de to der brugte flest, nemlig Erik Thoustrup med 450 timer og Hans Nielsen med 
350. 

1. juni 1967 blev det første spadestik taget, i august var der rejsegilde, og 1. august 1968 
blev det nye klubhus indviet under stor festivitas. Huset blev, som det var ønsket, sam-
lingssted for hele sognet og dets forskellige foreninger med skydebane, ungdomsklub, 
mødeaktiviteter og private fester. I dagtimerne var der to gange ugentlig legestue for de 3 
til 6 årige, samt selvfølgelig daglig brug af sportsfaciliteterne. Det gav en samhørighed og 
et fællesskab, som gjorde Mejrup til et attraktivt sted at bo. 

Med den, efterhånden store tilflytning, kom der også mange nye medlemmer.  

Det var især fodboldafdelingen der voksede, takket være Gunnar Kristensens store ind-

MGU gennem 50 år      Fra Mogens…. 
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sats på det område. Det var også i de år vi fik vores foreningsblad ”NYX”, som hurtig blev 
hele sognets blad. Navnet symboliserer ikke noget, det skulle bare være nemt at sige og 
nemt at huske, og få os til at tænke på MGU. 

I 1977 var pladsen for trang i klubhuset, og der skete en udvidelse. Året efter fik forenin-
gen sin første hal, hvilket bevirkede at håndbolden kunne trækkes hjem fra Skave, og at 
badminton fik fine forhold. Det var også i den periode byfesterne startede, en uge med 
forskellige aktiviteter, bl. a. ”vej- og gadekampe” i fodbold, banko, vandretur, loppemar-
ked m.m. Det hele afsluttedes med et stort halbal, med rigtig mange deltagere. Denne 
årlige begivenhed gav et godt økonomisk tilskud til foreningen. 

 I 2002 lykkedes det foreningen, med et tilskud fra anlægsfonden, at opføre Multihallen.  
Med scenen på langsiden, var hallen velegnet til kulturelle arrangementer, samtidig med 
at den kunne benyttes til gymnastik og badminton.  

Som gammel formand har det været en stor glæde at have fulgt MGU gennem de 50 år 
foreningen har levet. Jeg beundrer foreningsledere, trænere og instruktører for deres 
store indsats, uden den ville MGU ikke i dag være kommunens største forening. Hermed 
et stort til lykke til MGU med ønske om al mulig held og lykke fremover. 

Mogens Bjerre. 

MGU gennem 50 år 
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MGU i dag. 

Fortiden fortæller om stor aktivitet og beslutsomhed blandt Mejrups borgere. I dag er 
Mejrup stadig et lokalsamfund i udvikling og med massevis af ildsjæle.  

MGU er vores lokale gymnastik og ungdomsforening, hvorunder 10 idrætsafdelinger er 
organiseret med tilsammen ca. 1700 medlemmer. Derudover har vi ca. 230 frivillige.  

Som nuværende formand for så stor en forening er det dejligt at opleve så mange enga-
gerede mennesker i de forskellige afdelinger. Bestyrelserne i de 10 afdelinger arbejder 
godt og selvstændigt med deres individuelle opgaver.  

Hovedbestyrelsen i MGU består af 10 afdelingsformænd og 5 personer fra Forretningsud-
valget.  

Den nyeste hal er bygget i 2008, hvor der er springgrav, 420 faste tilskuerpladser samt en 
squash bane. Den nye hal bliver brugt alle hverdage mellem kl. 08:00 – 17:00 af byens 
mange børn, der enten går i idrætsbørnehave eller på idrætsfritidshjemmet. Institutioner-
ne er bygget sammen med den nye hal.  

I Mejrup var vi foregangssted for hele Holstebro Kommune, ja måske for hele Vestjylland 
med oprettelse af idrætsbørnehave og idrætsfritidshjem, som samarbejder tæt med det 
lokale foreningsliv. Byggeriet af den nye hal sammen med idrætsfritidshjemmet og børne-
have blev muliggjort i samarbejde med Holstebro Kommune, som lejer hallen i dagti-
merne og herved opnås der en stor dobbelt udnyttelse af faciliteterne.  

Jeg vil gerne takke alle som har bidraget til MGU’s udvikling, og som har bragt os der hvor 
vi er i dag. En stor forening hvor rigtig mange har deres daglige gang, med forskellige akti-
viteter.  

Jeg håber vi kan fortsætte den positive udvikling, og jeg håber at nuværende og nye frivil-
lige er klar til at føre os mod det næste jubilæum. Tillykke MGU. 

Mogens Wiese 

MGU gennem 50 år      Til Mogens…. 
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Gennem MGU’s første 50 års levetid har der været mange personer på formandsposten.  

Vi har forsøgt at opstille navnene efter hvornår man har været formand. Det skal også 
nævnes at flere af personerne har været formand af flere omgange.  

Vi håber at vi har fået nævnt alle.  

Der skal lyde en stor tak til alle på listen. I har været med til at gøre MGU til det den er i 
dag.  

Stort tillykke med jubilæet.  

Mogens Bjerre 

Tage Jensen 

Richard Olesen 

Arne Olesen 

Frode Jensen 

Arne Lægaard 

Jacob Damgaard 

Arne Thoustrup 

Egon Jensen 

Anders Jørgensen 

Søren Hald 

Birger Lund 

Bodil Sand Nicolaisen 

Mette Norup Frøjk 

Mogens Wiese  
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Ved et besøg hos Else Hansen på Kobberupvej fortalte hun og hendes søn Thomas 
Vanghøj Hansen løst og fast om det at være en del af MGU.  

Else – der er i 60-erne – er barnefødt i Mejrup og hun og hendes søstre har altid været 
meget aktive – mest med gymnastik og håndbold.  

I Elses barndom spillede man håndbold udendørs på en 
græsbane og gymnastik gik man så til om vinteren oppe 
på skolen. Else har været gift med Bruno Vanghøj Hansen 
i mange år, indtil Bruno desværre afgik ved døden i juni 
måned 2016.  

Else er nu aktiv i Senioridræt, hvor hun er medlem af be-
styrelsen.  

Else fortæller, at hun og Bruno altid har fulgt meget med i 
idrætten i Mejrup. De boede på Jagtvej fra 1970-1998 og 
der kunne de høre, når der blev fløjtet omme på boldba-
nerne. Så var de tit omme og se, hvad der foregik. De 
fulgte altid meget med i de 3 børns aktiviteter. (Heidi, 
Kirsten og Thomas).  

Da børnene var små, gik Else blandt andet til mor-barn gymna-
stik med dem og Thomas slap heller ikke fri! 

Når der var byfestuge, var det en selvfølge, at de var der hele 
ugen, der var sat af til byfesten. Inden selve byfestugen gik Else 
blandt andet op og ned ad Nørregade i Holstebro for at spørge 
efter gevinster til tombolaen. Det var ikke altid lige sjovt, men 
alle ved jo, hvad gode sponsorer betyder for idrætsforeninger-
ne.  

Når der var hjemmestævner i hallen, var Else og Bruno der 
hele dagen. Først på dagen var det børnene der spillede kamp 
og senere på dagen var det så de voksnes tur. Else havde den 
glæde, at spille på samme hold som datteren Heidi i nogle år. I 

de år stod søndagsmenuen tit på karbonader. Middagen var gjort klar inden familien tog 

  Familien Hansen                                                       3 aktive generationer i MGU       
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i hallen og så var det hurtigt at blive færdige søndag aften. 

I dag er det sønnen Thomas Vanghøj Hansen, der 
er aktiv som leder i MGU. I barndommen spillede 
han meget fodbold og håndbold, ligesom han spil-
lede badminton og bordtennis. Han har dog løb og 
cykling til gode endnu.  Han og hustruen Janni bor 
på Flintøksen og har børnene Kristian på 12 og 
Rasmus på 9, der begge spiller håndbold og fod-
bold. De har også datteren Karoline på 5 år, der 
går til gymnastik og dans. Thomas er håndbold-
træner for det hold, hvor Rasmus spiller.  

Else ser ikke så mange håndboldkampe i hallen mere, men mon ikke bedstemor er på 
pletten, når børnebørnene skal spille i Mejrup Hallen? 

   

Mogens Wiese Lisbeth L. Jørgensen Per Nicolaisen 

   

Mette Frøjk Søren Kjeldsen Mette  T. Opstrup 

  Familien Hansen                            3 aktive generationer i MGU       

  Fest udvalget 
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KÆRE MEJRUP BORGERE 
 
Jeg har som konstitueret formand for foreningen fået det spændende hverv at skrive 
et indlæg om de første 50 år af Mejrup Borgerforenings liv – og hvilket liv.  
 
HISTORIEN 
For at kunne gengive historien har jeg brugt en del af sommeren på at blive klogere 
på Mejrup. En research, der blandt andet har ført mig i armene på tidligere formænd 
i foreningen, på besøg på lokalhistorisk arkiv, hvor forhandlingsprotokollerne for 
perioden 1966-1991 ligger hengemt, og sidst men ikke mindst har jeg søgt informati-
on i NYX i perioden fra 1991-2015.  
 
De tidligere formænd jeg har snakket med, er alle stadig bosiddende i Mejrup. De 
har passioneret fortalt om mærkesagerne i den periode, de var med, om afholdte 
arrangementer og ikke mindst om at være en del af en upolitisk forening, der skal 
navigere i et politisk system og blandt bysbørnene. Det har været fantastisk spæn-
dende at blive klogere på Mejrups historie og udvikling, og jeg tror de færreste ind-
byggere i byen er klar over, hvor stor en tak vi alle sammen skylder de tidligere be-
styrelser i foreningen. De har udført et fantastisk frivilligt stykke arbejde, der i dag 
gavner os alle på den ene eller anden måde. 
 
 
Mejrup Borgerforening blev etableret af en 
række borgere tilbage i 1966 – helt præcist den 
26. maj. Grunden hertil var, at der var et ønske 
om bedre gadebelysning i Mejrup Kirkeby. Det 
årlige kontingent fastsættes til kr. 15. Andet 
vigtigt projekt er kontakt til Jydsk Telefon A/S 
omkring mulighed for opstilling af mønttelefon i 
byen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerforeningen i Mejrup gennem 50 år     
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PROJEKTER 
Et nøgleord igennem alle 50 år har været samarbejde – samarbejde med borgerne i 
Mejrup, MGU, med Holstebro kommune, Ringkøbing Amt og andre borgerforeninger 
i lokalområdet. Uden samarbejde og dialog ingen resultater – og resultater har der 
været nok af. Nogle af de store projekter har været:  
 

1970 – Indvielse af Mejrup Friluftsbad 
1971 – Tunnel under Viborgvej 
1982 – Cykelsti mellem Holstebro og Mejrup godkendes i Ringkøbing Amt 
1984 – Fodgængerfelt/Torontolys på Elkjærvej 
1985 – De første almennyttige boliger uden for Ringvejen står færdige i Mejrup 
1990 – Økonomiske rammer godkendt til etablering af integreret institution i    

 Mejrup 
1995 – Etablering af rundkørsel ved Kobberupvej/Viborgvej/Elkjærvej 
2004 – Julebelysning igennem Mejrup etableres 
2012 – Overbygning på Mejrup Skole godkendes i byrådet 
2015 – Etablering af fodgængerfelt og Torontolys på Store Claus/Elkjærvej 

 
Forud for mange af disse successer er gået 
utallige frivillige timers arbejde med særligt 
offentlige myndigheder og beslutningstagere. 
Eksempelvis skrives der første gang til Ringkø-
bing Amt i 1972 omkring cykelstien mellem 
Holstebro og Mejrup – denne etableres 10 år 
senere i 1982 gennem stor vedholdenhed fra 
Borgerforeningens bestyrelse. Det samme med 
rundkørslen på Viborgvej – første kontakt i 
1979 – etableres 16 år senere i 1995. Og sådan 
kunne jeg fortsætte på rigtig mange projekter 
Borgerforeningen har været involveret i.  
 
 

 
Arbejdet i kulisserne, bestyrelsesmøder, forberedelse og koordinering af møder med 
Holstebro kommune, generalforsamling. I dag afholder vi ca. 5 bestyrelsesmøder om 
året og hertil kommer arrangementer og generalforsamling. I 70’er mødtes bestyrel-
sen 1 gang i måneden og hertil arrangementer mv.  
 
 

Borgerforeningen i Mejrup gennem 50 år     
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ARRANGMENTER 
Arrangementer er der blevet holdt rigtig mange af i årenes løb - lad mig blot nævne et 
udpluk: 

Fest for ”de unge på 40” og ”gule ærter fest”, 
Fastelavnsfest og efterfølgende filmaften for børn og voksne i Sognegården 
Juletræsfest og tænding af juletræ 
Svømmeundervisning i Mejrup Friluftsbad 
Folkedans 
Sankt Hansfest 
Banko 
Generalforsamlinger med spisning og indlæg 
Fællesspisning 
Affaldsindsamling 
Virksomhedsbesøg og cykelture i sognet 
Og rigtig mange Borgermøder med befolkning og lokale politikere, embedsmænd. 

 
Arrangementerne har til formål at skabe fællesskab og oplevelser sammen. De mange 
borgermøder har været med god og sund debat og skabt grundlag for bestyrelsen for, 
at komme videre i deres dialog med særligt kommunen. Spørger du Mejrup borgere, 
der har lang anciennitet i byen, vil de nikke genkendende til mange af arrangementer-
ne. Mange af dem har været meget velbesøgte og flere af arrangementerne eksisterer 
også i dag - enten i Borgerforenings regi eller andre foreninger.  
 
BYUDVIKLING 

Mejrup har været igennem en forrygende 
udvikling med meget stor tilvækst igennem 
de sidste 50 år. Siden 1966 er følgende veje/
områder kommet til Mejrup – Kobberupvej, 
Provst Lønstrups Vej, Hr. Knuds Vej, Vester 
Kirkebakke, Flintøksen/Ravperlen, H.C. An-
dersens vejene og ikke mindst det nye kvar-
ter omkring Luren/Harpen. Alle de nye ud-
stykninger har igennem tiden fra midten af 
70’erne og frem til i dag givet masser af ar-
bejde for Borgerforeningen. Øget trafik på 
villavejene og ikke mindst på Viborgvej har 
krævet tiltag for at styrke trafiksikkerheden.  
At Mejrup er et attraktivt sted at bo, er der 
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næppe tvivl om. Tilbage i 1976 da parcellerne på Grønneled udstykkes til parcelhus-
grunde er 44 personer skrevet op – der trækkes lod. En situation vi kan nikke gen-
kendende til her i 2015 og 2016 på de nye udstykninger.  
Flere udstykninger og øget indbyggertal i byen giver også en udfordring med at beva-
re nærheden. I de gamle dage kendte alle hinanden, og det har måske også haft en 
positiv indvirkning på den store tilslutning til arrangementer. Jeg vil gerne opfordre 
jer alle til at deltage i de arrangementer vi afholder – tag chancen og mød nye men-
nesker. Kig op fra din mobiltelefon, når du går rundt i byen, hils på dem du møder 
med et nik, smil eller ”hej”. Det koster ingenting og det er noget vores børn har godt 
af at lære. 
 
MEDLEMSTAL 
Når jeg læser om den enorme tilslutning Borgerforeningen havde i begyndelsen af 
70’erne kan jeg ikke undgå at blive lidt misundelig. I et referat fra generalforsamlin-
gen i 1975 fremgår følgende: 
 

”Nu 279 medlemmer – kun 3 enlige damer er ikke medlemmer” 
 
Sikke en opbakning! Hvis jeg nu bare fremskrev den udvikling til i dag… Tilslutningen 
til Borgerforeningen har siden dengang ikke nået samme højder målt på antal hus-
tande i byen. Hvad det skyldes er svært at sige. Som det også var tilfældet tidligere, 
oplever vi til stadighed, at kommunen er meget lydhør overfor de forslag, vi som 
Borgerforening kommer med. Men at det er svært at gøre alle tilfredse, er der nok 
mere end én bestyrelse, der har oplevet. Der er mange interesser at varetage, og det 
er i det felt bestyrelsen forsøger at bevæge sig. Medlemstallet har igennem de sidste 
50 år svinget fra den nærmest fulde tilslutning i starten af 70’erne, til en stabil tilslut-
ning i 80’erne og 90’erne med gennemsnitligt 230 medlemmer. I 00’erne oplever 
Borgerforeningen et stort fald i tilslutningen og rammer et lavpunkt i 2005 med 85 
medlemmer. Generalforsamlingen puster nyt liv i bestyrelsen og bakker op om den. 
Fremgangen fortsætter frem mod i dag hvor der er ca. 320 medlemmer.  
 
FREMTIDEN 
For mig at se er behovet for en Borgerforening mindst lige så stort i dag, som det var 
for 30, 40 eller 50 år siden. Vi skal fortsætte den udvikling vi er i, og vi skal sikre at 
faciliteterne i byen følger med – institutioner, skole, fritidstilbud og ikke mindst infra-
struktur og trafiksikkerhed. En Motorvej er under etablering, og den både har haft og 
får stor betydning for mange Mejrup borgere. Her er der stadig løsninger, der skal 
findes, så vi sikrer optimal afvikling af trafikken fremadrettet. Det kan og vil Borger-
foreningen arbejde for i de næste år.  
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Mejrup bliver også større, og vi skal via arrangementer og rum i vores lokal samfund 
sørge for at få samlet både gamle og nye borgere så nærheden kan bevares.  
DERFOR har vi brug for så stor en opbakning som muligt fra alle jer. Er du ”gammel” 
Mejrup borger så vær vores ambassadør og fortæl den gode historie om at vi gen-
nem Borgerforeningen kan stå sammen. For sammen er vi stærkere.  
 
Michael Bjerre Drost 
Formand 
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1966 Henry Andersen 
1969 Finn Hansen 
1977 Christian Vestergaard Jensen 
1982 Niels Mølgaard Ovesen 
1984 Bjarne Olesen 
1987 Jens Otto Nystrup 
1991 Svend Ørgaard 
1995 Mogens Bjerre 
1999 Hanne Elkjær 
2001 Michael Jensen 
2002 Lars Antonsen 
2003 Jes Kristensen 
2005 Lisbeth Busk 
2006 Per V. Møller 
2013 Christian Pigsborg 
2014 Torben Strømgaard 
2016 Michael Bjerre Drost 
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MGU og Borgerforeningen inviterer til officiel  

Jubilæumsreception 
Alle interesserede inviteres hermed til  jubilæumsreception 

Lørdag 24. september  2016 
kl. 13.00-15.00  

i Mejrup Kultur og Fritidscenter - Multihuset 

 
Program: 

Velkomst og sang 
Taler 

Kaffebord 
 

Med venlig hilsen 

Jubilæumsudvalget 

Invitation 

Af hensyn til planlægningen bedes eventuelle taler meddeles på forhånd til: 

Mette Norup Frøjk: mettefrojk@hotmail.com  senest d. 12. september 2016 
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På Flintøksen har Inger Vestergaard besøg af sønnen Jacob med familie. Hele familien er 
aktive i MGU. 

Jacob er gift med Lotte og de har 3 børn, nemlig Casper, Lærke og Lise. De bor på en 
ejendom i Mejrup Hindkjær, hvor de er 3. generation.  

Farmor Inger har været med i næsten hele jubilæumsperioden. Hun kom ind i bestyrel-
sen for MGU i 1967, hvor hun var med i mange år. Derudover har hun – det meste af 
tiden – været med i andet frivilligt arbejde i MGU. I hendes tid i bestyrelsen var der også 
mange store opgaver. Hun fortæller, at da klubhuset skulle bygges, stod sognet sammen 
med frivillige arbejdstimer og økonomisk støtte.  

Indvielsen af klubhuset var en stor begivenhed. Om eftermiddagen var der blandt andet 
opvisning med folkedans v/Arne Bech og forskellige sportsaktiviteter. (Dengang stod 
MGU også bag undervisning i folkedans.) Om aftenen var der fest i sognegården.  

Senere arrangerede MGU blandt andet bal på Skave Kro, hvor adgangskravet var at man 
var medlem af MGU. Det gav gode penge til foreningens drift.  

Inger har også været meget 
aktiv i gymnastikafdelingen, 
både i bestyrelsen og som in-
struktør i mange år. I svømme-
afdelingen tager hun stadig sin 
tørn, blandt andet som medlem 
af bestyrelsen. 

Sønnen Jacob har gennem sin 
barndom gået til fodbold, 
håndbold, gymnastik og svøm-
ning i MGU. I dag er han træner 
for U11 drengene i fodbold 
samt instruktør på et spring-
hold i gymnastik.   

Hele Jacobs familie sætter stor pris på at tage til svømmeundervisning i badeland hver 
fredag aften i vintertiden, hvor MGU har reserveret faciliteterne.  

Familien Vestergaard                                           3 aktive generationer i MGU       
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Jacobs hustru Lotte er formand for MGUs gymnastikafdeling og alle i familien deltager 
aktivt i MGUs forskellige aktiviteter.    

Da snakken kommer ind 
på sammenholdet i MGU 
nævner Jacob blandt an-
det, at det er fantastisk, at 
der er den store opbak-
ning til indsamling og af-
vikling af loppemarkedet 
ved byfesten, hvor der er 
ca. 150 frivillige. Her er 
han en aktiv medhjælper.  

For 50 år siden var opgaverne store og det er de stadigvæk. Det er en fornøjelse at se, at 
de aktiviteter vi tidligere startede har udviklet sig positivt og nye aktiviteter er kommet 
til. Dette er kun muligt på grund af de mange frivillige, der bruger mange timer i MGU.   
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TAK 

En stor tak skal lyde til alle de frivillige der  har knoklet for at  
50 års Jubilæet kan blive en festlig dag  

 
En stor tak til  Bestyrelsen, Per og personalet  

i Kultur og Fritids centret for opbakning og godt samarbejde, 
i hele forløbet med Jubilæet 

TAK    
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Mette Opstrup 

Bodil Madsen 

Annemette Strømgaard 

Tove Ebbesen 

Lene Møller 

Matilde Kristensen 

Lisbeth Bjerre 

Anne Louise Bach Christensen 

Christina Pedersen 

Anna Grethe Raahede 

Anne Mette Mølgaard 

Susanne Sevelsted 

Lotte Gallant 

Karin Stubkjær 

Sponsorer af en kage til  receptionen kl. 13.00 – 15.00 i Multihuset  

Birger Primdahl 

Esben Brødbæk 

Troels Lundby 

Michael Kristensen 

Anders Ørts 

Sponsorer af en helstegt grillgris til aftenfesten kl. 18.00 i den gamle hal 
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HOLSTEBRO
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Nørregade 28  /  7500 Holstebro  /  T 9616 0906

I like!
Mød os på  

facebook.com/
Wunderwear 
ByCamilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordkaps Familiegrill 

V/ Niels Ove Mikkelsen 

Nordkap 7, 7500 Holstebro 

    Tlf. 9742 5834/2370 406 
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Jegstrupvej 6d • 7800 Skive
Telefon 96 94 10 10

info@dan-alu.dk
www.dan-alu.dk

- eller følg os på Facebook

- siden 1914

Grafiskeløsninger

Niels Kjeldsens Vej 25  x  7500 Holstebro  x  9740 2233

post@johansen-grafisk.dk  x  www.johansen-grafisk.dk
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Vi glæder os til at fejre jer den 24. september

Vi tager lidt sjov med til festen:

• En hoppeborg – åben kl. 11-15

• Vores sparedyr Oskar og Bodil, som stiller op til både kram og selfi es

• Lækre præmier og sjove konkurrencer 

• Og så et par andre fødselsdagsoverraskelser

Tillykke med 
50 stærke år
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St. Torv 1 • Holstebro • Tlf. 89 89 36 00

fra Boligejernes Bank

Nyt 
 superlån

Nyt 
 superlån superlån

Nyt 
 superlån

    
   

      H
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DMADE BY

                    BOLIG EJE R NES B
A

N
K

 

Så er der godt nyt til alle boligejere. 
Jyske RenteloftCIBOR3 fra Jyske Bank kombinerer 

det bedste fra andre lånetyper.

Du får glæde af den lave, variable rente her og nu. 
Du får loft over basisrenten  i en periode ad gangen*. 

Lånet er uden binding, så du nemt kan skifte til et 
andet lån, hvis dit behov ændrer sig. 

Dén mulighed får du kun i Jyske Bank.

Se mere på jyskebank.dk. Eller kig ind.

*Din rente består af en variabel basisrente (CIBOR 3) og et variabelt tillæg, 
der kan ændre sig i lånets løbetid. Basisrenten (CIBOR 3) fastsættes hver 
tredje måned. Du kan vælge renteloft på basisrenten frem til 
1. juli 2021 eller 1. juli 2024.
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