
Madlavning på Halgaard Skole 2016/17 
for finere mænd i Mejdal og omegn 

 

Vi er klar til endnu en sæson i selskab med Tina og co. Til afslutningen i Mejdal 

hallens cafeteria gik det egentlig meget godt, langt det meste, og så alligevel. Der 

manglede nu noget, så helt kort: 

Vi bestod ikke, så derfor er vi nu klar til en ny sæson. Same procedure as last year. 

Tina er klar igen så vi kan lære nye opskrifter og vi får nye udfordringer og mad 

oplevelser. 

Vi skal lave både forretter, hovedretter og desserter, så efter denne sæson kan vi 

klare alt – stort set.  

 

TIRSDAG DEN 04.10.2016 

Kl. 18.00 STARTER VI   
 
Vi mødes hver anden tirsdag kl. 18.00 til ca. kl. 21.30 i lige uger. Vi har 5 gange inden 

jul. Skolen er lukket i uge 42.  I uge 43 er der vinsmagning hos VildMedVin i  

Enghaven. Sidste gang før jul bliver den 13. december.  

Første gang i det nye år bliver den tirsdag den 10. januar. 

 

Afslutningsaften er med ledsager og det bliver:  

fredag den 10. marts 2017 

 
Sidste år var vi 21 deltagere, som har første ret på holdet i den nye sæson.  Ledige 

pladser fordeles efter først til mølle princippet til medlemmer af Mejdal-Halgård 

Motion.  Mød op igen i år for at lave god mad sammen med nogle hyggelige mænd og 

en ”skrap” pige.   

Udgiften pr. aften til mad og vin samt undervisning er i år kr. 200,-.  Der kan dog 

blive tale om justering, hvis der er behov for det. 

Da vi er en underafdeling af Mejdal -Halgård Motion, skal vi ligesom sidste sæson 

være medlem af motionsafdelingen for at deltage på holdet. Som minimum skal du 

have et ”passivt” medlemskab af Mejdal-Halgård Motionsforening. Tilmelding og 

betaling via vores hjemmeside www.mejdalmotion.dk    

 

Tilmelding til madholdet for perioden 2016/2017 gøres ligeledes via vores 

hjemmeside www.mejdalmotion.dk eller her 

 

Afbud skal ske senest søndag aften til Tina, Finn eller Jens-Erik  

Tina mail: tinakokamok@hotmail.com eller mobil: 23279897 

Finn mail:  finn@vildmedvin.dk eller mobil: 40181117 

Jens-Erik mail: jens-erik.joergensen@outlook.dk eller mobil: 26884954    

 

Med mad og vin glad hilsen 

Tina, Finn og Jens-Erik 
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