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Onsdag formiddag – en dejlig aktiv formiddag i Vorbasse Fritidscenter. 

Vi bruger os selv gennem gymnastik – dans – sang – svømning –                                               
badminton – petanque – stigegolf – ringo,  store bolde, hockey, kaffe og fællessang.                  

Det siger sig selv, at skal alt det lykkes - så skal vi være mange deltagere.                                              
– Og det er vi ca. 60 hver gang – det er skønt. 

Der er energi, varme og glæde i en mængde, at kunne det komme på dåse – så ville det 
spare på det samlede CO2 regnskab.                                                                                                         
Jeg kalder også os for de 4 H’er: Hånd – Hjerte – Hjælpsomhed og Hjertestier. 

I hjælper alle med oprydning – sørger indimellem for at rundstykkerne bliver smurt, og 
kaffen brygget - til fester i hallen – når sølvpokaler skal pudses – klaveret spiller heller 
ikke sig selv - og udenfor fritidscentret er det ikke mindst til markedet, der er brug for 
hænder. Markedspengene giver os mulighed for at holde kontingentet nede. 

Tak for jeres hjælpsomhed. I er en fornøjelse at spørge om hjælp.  

Det store nye for os i denne sæson er klaveret , vi fik tilskud af Vorbasse Fonden. Jeg 
ville ønske de kunne høre, hvor meget glæde vi har af det hver onsdag, når Alice spiller 
op til sang. 

I Gå-udvalget har vi haft møde om det kommende års program.                                             
Samtidig evaluerede vi sidste års program, der også bød på virksomhedsbesøg på 
Billund Varmeværk og kulturtur til ”Kospor” og skibssætningen ved Klebækhøje, og 
mange skønne ture i den dejlige  natur vi har lige udenfor døren. 

Denne dag er en kærkommen mulighed for at sige tak til instruktører og bestyrelse.  

Tak fordi I stiller op år efter år! Det er en rigdom at vi er så mange instruktører, vi 
bliver arbejdet forskelligt igennem, så der er altid mulighed for at være øm et nyt sted. 

Tak for godt samarbejde, tak fordi I hjælper mig med at huske hvad og hvornår. At I 
stadig har lyst og tager tid til kurser, fortæller om jeres store engagement. 

Tak til fritidscentret for et dejligt samarbejde.  

Tak til alle for året der er gået. 
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