
Afslutning af Idræt om dagen den 22. marts 2017 

 

Kære deltagere, underholdere og ledere. 

Så er foråret over os og tiden til at slutte denne sæson. 

 

Set med mine øjne er vinteren gået rigtig godt. I er meget trofaste og ihærdige deltagere over hver 

især yder I alt det I kan og måske lidt til. Det er uanset, hvad vi byder jer, det kan I godt være stolte 

af. Giv jer selv et skulderklap. 

 

Dejligt at så mange går i svømmebadet, hvor jeg ved, at I nyder godt af Mauds gode undervisning. 

Godt at du var så hurtig klar igen, du var savnet. 

 

I år har der været stor fokus på hjernetræning. Men trods det, har det alligevel voldt os problemer, 

når vi har dans ved Ejgil, det er lige før hans tålmodighed kommer på prøve. Godt du holder ud, det 

er en dejlig måde at slutte timen på. 

 

Ud over hjernen, er hele kroppen blevet arbejdet igennem i forskellige tempi og med mange 

redskaber. Især er vi stolte over, at I kan komme ned på måtten. Det er rart af vide, at vi alle kan 

komme op igen, ikke mindst hvis vi skulle falde. 

 

Til Alice og Sven skal der lyde en stor tak, fordi I vil synge med os og vælge sange, endda nye får 

vi lært. 

Til Anni – tak for den tid du har hjulpet os og din måde at være på. Håber du kommer igen for at 

være med. 

Til Ingrid, Emmy og Kirsten, som desværre ikke kan være i dag. Hun er oppe hos sin mor.  

Det er ingen sag, at stå her i dag med sådan nogle dejlige piger. Altid glade og villige til at få det 

hele til at køre. 

Jeg vil gerne se ledergruppen her. Takke for et godt samarbejde.    

 

Ester Thisgaard     


