
Gymnastikafslutning 2022/2023 

Bering Amatør Teaters hoved-

sponsor: Super Brugsen Kolt 

Sebastians musicaludgave af Astrid Lindgrens almengyldige even-

tyrfortælling om en ung Romeo og Julie i vildmarksmiljø. Ronja er 

en røverdatter, der bor midt i den svenske skov mellem trolde, ul-

ve og ærkefjenderne Borka-slægten. Ronja må ikke være ven med 

Borka-slægtens Birk på grund af fædrenes fjendskab, men børne-

ne vil ikke lade de voksne bestemme over deres liv, så de flygter 

sammen ud i skoven til en farlig tilværelse blandt skovhekse og 

rumpenisser. Men alt ender lykkeligt: Da foråret kommer, har både 

børn og voksne lært at overvinde deres værste frygt og kæmpe for 

dem, de holder af.  

Vi spiller fra den 14. april frem til den 22. april i Bering 
Forsamlingshus på Torshøjvænget 174, Bering, Has-
selager. 

Billetter og mere info på www.beringgt.dk 

KHIF-hallen 

Søndag den 19. marts kl. 14.00 

Entre kr. 30,00 - børn u/12 år gratis 
 Gem indgangsbilletten, vi trækker lod om  

 3 x 1 fl. vin sponseret af: 

Berings sponsorer 

Velkommen til 



Program for opvisningen 19. marts. 
14.00 Indmarch og indmarchsang 
  Fælles opvarmning v/ Marie 

14.10 Herreholdet ved Torkil  
14.25 Spring v/ Pia 
14.40 Puslinge v/ Marie og Rasmus 
14.55 BIB-holdet og Voksenspring v/ Mona & Torkil  

15.10 Lodtrækning af publikumspræmier. 

15.15 Berings Damehold v/ Kirsten  
15.30 Spring øvede v/ Malen  
 
15.45 DGI’s Aspiranthold 
16.15 Afslutning, med tak til instruktørerne og udmarch 

Indmarchsangen: 

 

 1.) Jeg ved en lærkerede 2.) I reden er der unger 
 jeg siger ikke mer; og ungerne har dun. 
 den findes på en hede  De pipper, de har tunger, 
 et sted, som ingen ser. og reden er så lun. 
  
 3.) Og de to gamle lærker,  4.) Jeg lurer bag en slåen. 
 de flyver tæt omkring.  Dér står jeg ganske nær 
 Jeg tænker nok, de mærker, Jeg rækker mig på tåen 
 jeg gør dem ingenting. og holder på mit vejr. 
   
  5.) For ræven han vil bide 
  og drengen samle bær. 
  Men ingen skal få vide, 
  hvor lærkereden er. 

 Udmarchsangen: 
 

 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 Freja's sal, 
 og det er Freja's sal. 

 Vort gamle Danmark skal bestå 
 så længe bøgen spejler 
 sin top i bølgen blå, 
 sin top i bølgen blå. 

Vi ses igen til næste år 

Følg med i hvad der sker i Bering GT på www.beringgt.dk  

Vi byder gymnaster og publikum velkommen til dette års gym-
nastik-opvisning. Vi håber alle må få en rigtig god eftermiddag. 

Tiderne er kun vejledende og kan ændres med kort varsel  
Gymnasterne bedes være klar i god tid. 

 

 HUSK GULVET ER KUN TIL GYMNASTERNE ! 

Har du fået lyst til at være ude på gulvet, så meld dig ind i  
Bering GT, alle hold træner i Bering Forsamlingshus. 

https://www.facebook.com/beringugf 

Bering Børneteater 
Tirsdag d. 28. marts starter vi på at øve til årets børneteaterfo-
restilling. Vi mødes hver tirsdag fra 16.30-18.00 i Bering For-
samlingshus, Torshøjvænget 174. 
Forestillingen skal opføres som en del af  Berings Sankt Hans 
aften og derudover vil der være et par forestillinger mere lige 
før skolernes sommerferie. 
Der vil også være nogle øveweekender  
Alle børn mellem 7 og 16 år kan være med. 

Tilmelding: https://forms.gle/ZvaFZEN5Ju5U1mbN7  

Pris: 300kr (150kr, hvis man går på et andet hold i BeringGT) 
Vi glæder os til at se en masse dejlige teaterglade børn. 


