
Velkommen til

UNGOPVISNING 
Fredag den 22. Februar 2019

i Ulkebøl Hallen

Entré: Voksen 35 kr
Børn under 14 år gratis adgang

www.ulkebolgymnastik.dk



Livstræet:
1) Der så meget, der kan trykke,
     gøre dage trist og grå.
     Se de folk, der uden lykke
    bar går og går i stå

    Lad dem lege i livstræets krone,
    lad dem føle at livet er stort,
    lad dem skue de blå horisonter
    og himmelhvælvingens port.

2) Der er så meget uden varme,
     uden ånd og uden liv.
    Folk bli’r fattige og arme,
    tænker  kun på tids fordriv.
    Lad dem lege ...

3) Der er så mange uden venner,
    uden kærlighed og kys.
    Folk, som ingen andre kender
   hvor skal de mon finde lys?
   Lad dem lege ....

Generalforsamling 2019
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 26/3 2019 kl. 19:00 
i Ulkebølhallens cafeteria. 

Vil du være med til at forme foreningen i fremtiden - så hører vi gerne fra 
dig.

Byfesten i Sønderborg 30/5-2/6 2018
Vi har brug for personer til barvagter, legeaktiviteter, oprydning m.m. 

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til nogle timer, må du gerne kontakte 
formand Lone K. Petersen på tlf: 2273 3612 eller mail
lonetvilling@bbsyd.dk

4) Der er så hård en kamp og magten,
    alle kæmper for sig selv.
    Er der ingen der har sagt dem,
    at de slår sig selv ihjel?
    Lad dem lege ....

5) Der så mange , der er slaver,
    lænket fast til job og tid
      hvorfor  bruges vore gaver
    uden tanke, uden vid?

Lad os lege i livstræets krone,
lad os føle at livet er stort,
lad os skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.



Tid Holdnavn Instruktør/hjælper
17: 00 Fælles indmarch
17:15 Rytmepiger 6. - 9. kl Laura og Helle

17:25 Agerskov Ungdomsskole Selma, Nikolaj, Hjalte og Runa

18:00 SGS Springmix Line, Mette, Anders, Simon, 
Jens, Torben og  
“holdets bedste” Birgit

18:20 Y-holdet Dorthe og Nanna

18:30 Sønderborg Egens 
Minimix

Laura, Tine, Anne Katrine, Stine, 
Ida Marie, Christian, Oliver og 
Frederik

19:00 TEENS Alberte og Sofie

19:10 Mini Rep Kristine og Anne-Katrine 

19:25 A/S øvede piger Kristine og Anders

19:50 Junior Ynglinge Syd Marcus, Anders, Markus, Tobi-
as, Asta, Maja og Stine

20:15 Æ-frøkner Alice og Lise

20:25 VBIF Boys Nico og Rasmus

20:50 Corp Isabel

21:00 Aspirant Cecilie, Kathrine, Nikolaj, Oliver, 
Rikke og Steffen

21:30 Sundeved Efterskole Kristian, Steffan, Oliver, Rikke 
og Cecilie

22:00 Udmarch



Vil du være med 
i den kommende sæson?

Også i sæsonen 2019/20 har vi brug for friske instruktører og 
hjælpere til vores mange glade gymnaster. 

Vi kan også altid bruge et par ekstra hænder i bestyrelsen, så har 
du lyst til at hjælpe og være med til at planlægge den kommende 
sæson, er du mere end velkommen.

Har du interesse i den kommende sæson, kontakt da formand 
Lone K. Petersen på tlf 2273 3012

Velkommen til  

UngOpvisning 
Fredag den 20. februar 2015 

i Ulkebøl Hallen 

Entre: Voksne: kr. 35,- 
Børn u. 14 år gratis adgang 

SÆT KRYDS I KALENDEREN  
I år afholdes Ulkebøl Gymnastiks 

 
 

 
 
 
 
 

 
Søndag den 22. marts 2015 kl. 12.30 i Ulkebøl Hallen 

 

Vil du være med  
i den kommende sæson? 
 
Også i sæsonen 2015/2016 har vi brug for friske instruktører og 
hjælpere til vores mange glade gymnaster.  
 
Er det noget for dig, så er du meget velkommen  
til at kontakte:  
 
Formand Lone K. Petersen, tlf.: 22 73 36 12 

Hold øje med os på facebook.com/ulkebolgymnastik 
eller www.ulkebolgymnastik.dk 

Lørdag den 23. Marts 2019 kl. 12:30 i Ulkebøl Hallen


