
 
Sang ved indmarch 

 

Det er i dag et vejr – et solskinsvejr 

 

Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! 

O, søde vår, så er du atter nær. 

Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 

Nu vil jeg gå og købe hyacinter 

Og bringe dem til én, som jeg har kær. 

 

Hun kyssede dem alle, hver især, 

Hun bragte dem til den, hun havde kær. 

Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 

Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter! 

Det er i dag et vejr et solskinsvejr! 

 

 

 
Sang ved udmarch 

 

Det er et yndigt land 

 

Det er et yndigt land, 

det står med brede bøge 

:/: nær salten østerstrand,:/: 

det bugter sig i bakke, dal 

det hedder gamle Danmark 

:/:og det er Frejas sal.:/: 

 

Vort gamle Danmark skal bestå 

så længe bøgen spejler 

:/: sin top i bølgen blå.:/: 

 

 

 

Velkommen til  
 

Gymnastikopvisning     

i 

 

Lørdag den 9. april 2016 

Kl. 10.00 i Lejrehallen 
 
 

Éntre:  

Under 15 år og gymnaster - gratis 

Over 15 år - 25 kr. 



Sommeraktiviteter 
 

Gymnastik 
Sommer - Springsjov (1-3 klasse) 

Onsdag 16:00-17:15.  
 

Sommer - Spring / Rytme (4 klasse og opefter) 

Onsdag 17:15-19:00.  
 

Instruktører på begge sommer hold: Hjalte og Katrine 

Forældrekontakt person og holdleder Anita Jensen  61654936 

 

Håndbold 
Alle hold fortsætter til og med juni 2016 

Oplysninger hos Anne Normind   46481213 

 

Krocket 
Kom og vær med, vi spiller hele året rundt – et spil hvor alle kan deltage.  

Tirsdag og fredag kl. 9.30 – 12.30 - Ved banerne ved Lejrehallen 

Oplysninger hos Kurt Larsen   29914325 

 

Idrætsmærke 
Kom og vær med, der er plads til alle. Starter 18/4-16 kl. 19:30 i gymnastiksalen 

Oplysninger hos Birgit Jensen   46480345 

 

Floorball 
Voksne:  

Vi spiller mandag kl. 20.30 i Lejrehallen 

Oplysninger hos Thomas Skou Roer  26792771  
 

Børn:  

5-8 år - fredag kl. 15.00 – 16.00 i Lejrehallen (træner indtil 20 maj 2016) 

9-13 år - fredag kl. 16.00 – 17.30+onsdag 19-20 i Lejrehallen (træningen slutter 25 maj) 

Oplysninger hos Thomas Skou Roer  26792771 

 Jane Christensen  28938876 

 

 

 

 

 

 
 

www.allerslevgymnastikforening.dk 

Opvisningsprogram 
 

Kl. 09.30 Dørene i hallen åbner, ikke muligt at komme ind før.  

 

Kl. 10.00 Faneindmarch og velkomst 

  

Kl. 10.10 Mini - børn  Birgit, Julie, Signe og Laura 

 

Kl. 10.30 Spilopperne  Jens, Christine, Katrine k, sine og Thea 

 

Kl. 10.45 Håndbold  Anne N., sander 

 

Kl. 11.00 Mor/far/barn  Birgit  

 

Kl. 11.20 Springsjov  Hjalte, Katrine, Marie, Signe,  

 

  Marcus, Laura og Katrine k. 

 

Kl. 11.35 Spring / Rytme Hjalte, Katrine, Sofie og Christian 

 

 

Kl. 11. 55 Fælles udmarch med alle hold 

 

 

 

Tak for denne sæson, vi glæder os til at se Jer alle i den næste sæson! 

 
 

 

Bliv en del af Allerslev Gymnastikforening 
 

Vi hører gerne fra dig hvis du har lyst til at hjælpe til i foreningen i forbindelse 

med arrangementer. Eller hvis du har lyst til at være hjælpeinstruktør eller 

instruktør alene eller sammen med andre.  

 

Vi glæder os til at hører fra dig.  
 

 

 

www.allerslevgymnastikforening.dk 

http://www.allerslevgymnastikforening.dk/

