
Seniordans
-på Guldhøj...

Kontakt mig evt. efter flere  
oplysninger...
Telefon/SMS: 20773980  eller Mail: 
jansenelisabeth85@gmail.com

Kom og dans Seniordans 
Vi er nu allerede godt i gang med at danse  
seniordans i Senior 60+.
 
Vi er i øjeblikket 12-13 personer, men vi kan sagtens 
være flere. Man kan komme alene, idet der byttes 
partner i mange af dansene og man danser med 
røde eller blå bånd - ikke som damer og herrer.

Vi danser hver mandag kl. 14-16 i aulaen på  
Guldhøj. Der danses i almindeligt tøj, da man så 
rigeligt kan få varmen og pulsen op... 

Midtvejs har vi kaffepause med medbragt  
kaffe/te og evt. brød til. Så synger vi et par sange 
med musik leveret af Jens Hallin på saxofon. 
 
Vi synes selv, vi har det hyggeligt og sjovt og så er 
det jo også sundt at få bevæget kroppen. Hjernen 
får også noget at arbejde med, når man skal finde 
ud af dansene - selv om der står en danseinstruktør 
og fortæller, hvad der skal gøres af skridt og be-
vægelser.

Jeg opfordrer derfor til, at flere tilmelder sig...
    -Kom og prøv - det er ikke bindende....

Med mange dansehilsner 
Elisabeth

Midtfyns Senior 60+
c/o Tværgade 31,
5750 Ringe
Tlf. 81350522
jytte@midtfynssenior.dk

-på mandage kl. 14-16...

Seniordans
-på Guldhøj...

Kontakt mig evt. efter flere  
oplysninger...
Telefon/SMS: 20773980  eller Mail: 
jansenelisabeth85@gmail.com

Kom og dans Seniordans 
Vi er nu allerede godt i gang med at danse  
seniordans i Senior 60+.
 
Vi er i øjeblikket 12-13 personer, men vi kan sagtens 
være flere. Man kan komme alene, idet der byttes 
partner i mange af dansene og man danser med 
røde eller blå bånd - ikke som damer og herrer.

Vi danser hver mandag kl. 14-16 i aulaen på  
Guldhøj. Der danses i almindeligt tøj, da man så 
rigeligt kan få varmen og pulsen op... 

Midtvejs har vi kaffepause med medbragt  
kaffe/te og evt. brød til. Så synger vi et par sange 
med musik leveret af Jens Hallin på saxofon. 
 
Vi synes selv, vi har det hyggeligt og sjovt og så er 
det jo også sundt at få bevæget kroppen. Hjernen 
får også noget at arbejde med, når man skal finde 
ud af dansene - selv om der står en danseinstruktør 
og fortæller, hvad der skal gøres af skridt og be-
vægelser.

Jeg opfordrer derfor til, at flere tilmelder sig...
    -Kom og prøv - det er ikke bindende....

Med mange dansehilsner 
Elisabeth

Midtfyns Senior 60+
c/o Tværgade 31,
5750 Ringe
Tlf. 81350522
jytte@midtfynssenior.dk

-på mandage kl. 14-16...

november 2019/JJ november 2019/JJ


