
Afslutning af Idræt om dagen den 14. marts 2018. 

 

Kære deltagere, underholdere og ledere 

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

 

Som noget nyt i år har nogle af jer været til gymnastikopvisning. Det var super sejt. Stor tak til 

Emmy og Ingrid. 

 

Der har været onsdag morgener med regn og rusk, hvor vi tænker i dag kommer I ikke.  

Men det gør I – I er meget trofaste og ihærdige deltagere og hver især yder I alt det, I kan måske lidt 

til. Det uanset hvad vi byder jer. Det kan I godt være stolte af. 

  

I år har der været stor fokus på hjernetræning. Det er når hjernen bliver udsat for noget, den ikke 

kender, den bliver trænet. Det kan være alt. 

 

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

redskaber. Især er vi stolt over, at I kommer ned på måtterne. Det er rart at vide, at vi alle kan 

komme op igen, ikke mindst, hvis vi skulle falde. 

 

Ejgil – vi har igen i år nydt godt af alle de forskellige danse, du har med til os. Tak. 

 

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

fået lært nogle nye. 

 

Til Ingrid og Emmy – stor tak for jeres indsats. Vi har jo manglet Kirsten her efter jul. Vi håber hun 

er klar til efteråret. 

 

Det er ingen sag at står her med sådan nogle dejlige ledere – altid glade og villige til at få det hele til 

at køre. 

 

Vi håber at se jer alle, når vi starte igen. Skulle der være en som tænker, at nu kan jeg ikke være 

med mere. Kan du ikke gøre det hele, så gør du det du kan. Om ikke andet så at drikke kaffe. Det 

sociale er lige så vigtig for os. 

 

Jeg vil gerne se ledergruppen og takke for et godt samarbejde.   

 

 


