
Opvisning 2020 
 

Der er et yndigt land, 

det står med brede bøge  

nær salten østerstrand   

nær salten østerstrand.   

Det bugter sig i bakke dal,  

det hedder gamle Danmark,   

og det er Frejas sal,   

og det er Frejas sal.   

Vort gamle Danmark skal bestå,  

så længe bøgen spejler  

sin top i bølgen blå,  

sin top i bølgen blå.  

Mariehønen evigglad, 

gik tur på et rabarberblad 

og mødte Søren snegl der lå 

og sov med sneglehuset på 

Så blev det regn og tordenvejr 

og evigglad fik våde tæer 

så derfor slog hun bankeslag 

på sneglehusets lille tag 

Og sneglen råbte højt KOM IND 

i læ for torden regn og vind 

her er lidt snævert som du ser 

men der er lunt og tørvejr her 

Så sad de begge to og lo 

i Sørens lille sneglebo 

og hvis jeg ikke tager fejl 

blev evigglad til madam snegl 

 

  

 

 

 

 

 

● 10:30 Indmarch 1  
Sang: Mariehønen Evigglad 

 

● 10:45 Far/mor/barn 1 (Kan gå - 3 år)  

Mette og Ninna 

● 11:00 Far/mor/barn 2 (Kan gå - 4 år)  

Mette og Ninna 

● 11:15 MGP dans (5 år til 1. kl) 
Gry, Emmelie og Sille 

● 11:25 Far/mor/barn 3 (Kan gå - 3 år) 
Annie og Dagmar 

● 11:40 Spilopperne 
Maja, Malik, Randi, Asta, Emma og Malia 

● 11:55 Tak til instruktørerne på førskoleholdene 

--- Pause --- 

● 13:00 Indmarch 2 

● 13:15 DGI 10/14 Nord 

● 13:45 Juniorholdet (6.-9. klasse) (rytme og spring) 
Morten, Hans Christian, Anne og Josefine 

● 14:00 Spring 3 
Camilla, Kirstine, Helena, Mathilde, Karl og Ulrich 

● 14:15 Spring 2 
Kenneth, Johanne, Lea, Anne Brian, Karl, Maria og 

Ulrich 

● 14:30 Spring 1 
Signe, Astrid, Camilla, Frederikke, Kristian, Laurids, 

Andrea, Emil, Johanne, Karoline og Marie 

● 14:45 Showdance 
Rikke og Anne 

● 14:55 BGI Efterskole 

● 15:30 Tak til instruktørerne og tak for i år 

 

 

Husk at møde op til generalforsamling den 27 maj. Der er 

udskiftning i bestyrelsen og brug for alle kræfter! 

 

 


