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JULEAFTEN PÅ GRÆSRODSGÅRDEN

Fra tirsdag den 23/12 til fredag den 26/12 2008
Vi vil igen i år holde jul på græsrodsgården, med alt det gode der 
hører julen til. 

Vi vil glemme stress og jag, og hygge os sammen, flette hjerter, 
folde stjerner, lave konfekt, hente og pynte juletræ, eller hvad man 
nu synes der høre sig julen til – men først og fremmest hygge os 
med andre.

Hvis sneen kommer, kan vil bygge snemænd og lave snelygter, 
ellers hygge os indendøre ved pejseild, og lege, spille, snakke og 

synge og hvad der nu hører 
sig til, så husk musikinstru-
menter, hvis du spiller på 
noget.

Julemanden kommer selv-
følgelig forbi og Andersen vil 
sørge for at muligheden for en 
fortrinlig julemiddag er til 
stede, også for vege-tarianere 
(husk at meddele det i 
tilmeldingen), så kan vi 

sammen fremtrylle maden til fælles glæde og fortæring.

I skal medbringe hver en gave til kr. 
ca. 10 til gavespil juleaften.

Vi mødes tirsdag 23 i løbet af efter-
middagen. Om aftenen klokken ca. 18 
og spiser aftensmad sammen. Vi slut-
ter fredag 26. 12-15

Jeg glæder mig til at se dig

Kærlig hilsen
Jørgen Andersen. Flere oplysninger: tlf.nr.: 28 47 68 84

Er du vild med dans, sang og Musik….

Så ta´ på Nytårsferie fra 27. dec til torsdag d. 1. jan.
Bodil Høyer har igen i år lovet at føre an i Lancierens svære trin.
Vi øver os, så alle kan være med i den forrygende dans når ballet 
åbner nytårsaften.

Som noget nyt i år vil ”Danse Henrik”, Bodils nye medigangsætter, 
udfordre os i Ball room, standard, Cha cha cha og Tango.

Kom og fortæl hvad du kan li, vi danser derud af i fineste stil.

Der vil I år komme en del spillefolk, så ta’ endelig instrumenter med 
og smør sangstemmen, så vi kan synge til den smukke musikklang 
natten lang. 

Vi mødes sidst 
på eftermiddag-
en / hen under 
aften d. 27. de-
cember.

Vi køber ind til 
aftensmad. Når 
vi har spist plan-
lægger vi sam-
men, hvordan vi 
vil bruge Nytårsferien. Hvornår skal der danses, spilles gå`s-ture og 
selvfølgelige alle de praktiske opgaver, som vi løser i fælles-skab.

Ta´noder og unoder med, det er 
altid dejligt med masser af under-
holdning nytårs aften

Vi glæder os til at se dig/jer

Jette M og Steffen:  
44662127, 27207721 og 

60115001 
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