
Nyheder 
Y’s Men Distrikt Himmerland

Tekst og foto:// Poul E. Petersen

28. oktober 2021

Distrikt Himmerland kunne igen holde midtvejsmøde.

 
Det traditionelle midtvejsmøde for alle klubberne i distriktet kunne endelig gen-
nemføres efter hele 2 aflysninger på grund af Corona - krisen. Mere end 100 med-
lemmer havde fundet vejen til Rebild Efterskole.

Distriktets klubber har i en lang årrække haft 
traditionen at mødes til en kammeratskabsaf-
ten, hvor man nyder hinandens selskab, bliver 
orienteret om det sidste nye, - nyder en god 
middag og lytter til et spændende foredrag lidt 
god musik. Det blev også denne aftens ind-
hold, men størst var nok glæden over at man 
igen kunne mødes, hvilket der blev givet udtryk 
for både med kram og håndtryk og masser af 
smil ved gensyn af klubkammerater fra hele 
distriktet.
Aftenens foredragsholder.
Ivar Brændgaard tidligere chef for TV-Midt Vest 
var indbudt til at holde foredrag, hvilket også 
blev en spændende indsigt i hans lange kar-
riere der både omhandlede studietid og tiden 
som sprogofficer i forsvaret samt lavt flyvninger 

i flyvevåbnets kampfly, grundet den kolde krig 
var nødvendig med en der kunne tale russisk, 
et sprog der var blevet tilegnet på forsvarets 

sprogskole. Teologien og  præstegerningen 
som egentlig var tænkt som levevej blev 
et springbræt til så meget andet bl.a. som 
forstander for Haslev Højskole der også blev 
tid til ægteskab og børn, alt fortalt i en mun-
ter tone der fik latteren frem hos tilhørerne.

Ivar Brændgaard tidligere chef på TV-Midtvest



Trioen >Fjorsind< optræden ved midtvejsmødet 
2021

Distriktslederens klub havde 
gjort et stort stykke arbejde...
Den store sportshal var pyntet pænt 
med sensommerens høst af frugt og 
urter som er en ef de aktiviteter man 
har i klubben og sælger ved vejen, 
hvis man kommer forbi. Det gav del-
tagerne en mulighed for at sikre sig 
lidt grønkål, æbler og porrer, da man 
solgte ud af pynten.

Skolens elever fik også lov til at give en hånd med...

Det er jo hyggeligt om komme til at opvarte den ældre generation, især når man finder bedstemor i flokken af 
gæster.

Aftenens underholdning
Gruppen >Fjorsind< stod for aftenens 
underholdning. De spillede egne sange 
der omhandlede livet ved fjorden og de 
>skæve< personligheder som de havde 
mødt på deres vej. Gruppen der består 
af 3 mand og bandets leder troubaduren 
Jens Jeppesen stillede i sine iørefalden-
de sange skarp på livets strømninger og 
iagttagelser af livet på godt og ondt, og 
han gjorde det med et glimt i øjet med sin 
trio, hvor den ene også er at finde i Y’s 
Men’ fra Østhimmerland, nemlig præsi-
denten Christian Libak Pedersen

lyt her til lidt af deres musik. KLIK. 

https://youtu.be/7vp3Eaa7WB0

