Slyngelstue-jam.
Torsdage kl. 19-21.30 … foreløbig ..10.sept., 8.okt. og 19.nov. 2020
I forsamlingshusets bestyrelse vil vi forsøge med et nyt arrangement. Vi tror på at
corona prøvelserne har givet mange af os lyst til at prioritere det nære fællesskab. Vi
bor et fantastisk sted. Vi er en masse gode mennesker, og vi har et skønt gammelt sted
at mødes, nemlig forsamlingshuset, som endda har en slyngelstue.
Konceptet går ud på, at vi kommer til at kende hinanden bedre her i landsbyerne, ved
at mødes på en uformel måde og sætte vore potentialer i spil for fællesskabet. Al
virke og underholdning til disse arrangementer skal komme fra os selv og være helt
akustisk. Og det er meningen, at de der har lyst og ideer kan være
arrangører/medarrangører af et eller flere arrangementer fremover.
10. september: Denne aften vil fællessang være i centrum ledet af Johan - vores
lokale helt fra corona fællessangen på Thorsager – også set i fjernsynet flere gange.
Ind imellem vil en af landsbyens unge musiktalenter August og venner underholde
med kendte og egne numre.
Vi lægger op til en snak og brainstorm om vores nye koncept og fremtidige
arrangementer/temaer.
8. oktober: Efter et par fællessange under Johans ledelse vil der den aftnen være
focus på ”Tines Talkshow”, hvor Tine Teil interviewer 2-3 af byens beboere.
Formålet er at komme til at kende/vide lidt mere om dine medborgere. Du kunne
være den næste Tine ringer til! En eller flere af sognets mange spilleglade mennesker
vil give et par numre indimellem. Hvis du/I har lyst til bidrage til underholdningen, så
kontakt os på 27631666.
19. november: Efter Johans fællessang er aftenen helt helliget brætspil. Der vil ind
imellem være fælles instruktion/introduktion af forskellige brætspil. Hvis manden
eller konen ikke gider spille, så kom og mød andre med samme dilemma. Eller måske
har du bare lyst til at forstå lidt mere af brætspillets fascinerende univers.
I baren kan købes kaffe/te og kage samt øl, vand og vin til slyngelstuepriser.
Vi håber, du kommer – ikke kun for din egen skyld. Tænk på at det kan være stort for
andre at træffe dig.
Vel mødt – bestyrelsen.

Slyngelstue-Jam torsdag d. 10. september 2020 kl. 19:00.

Så løb den første slyngelstue-Jam af stablen. Musikprogrammet var ændret, og desværre holdt
den aftale ikke – af forskellige gode grunde. Det vil de råde bod på ved en anden lejlighed
Men sunget blev der – Johan spillede til på violinen – og med god afstand sang vi udvalgte sange
fra højskolesangbogen og øvede nogle kanoner, Johannes havde med. Det var underholdende!!
Susanne havde bagt æbletærte, som vi nød til kaffen.
Vi glæder os til at se nogle flere d. 8.10., hvor der vil være focus på ”Tines Talkshow”, hvor Tine
Teil interviewer 2-3 af byens beboere. Formålet er at komme til at kende/vide lidt mere om dine
medborgere. Du kunne være den næste Tine ringer til! En eller flere af sognets mange spilleglade
mennesker vil give et par numre indimellem. Hvis du/I har lyst til bidrage til underholdningen, så
kontakt os på 27631666.
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