
Jeanette Madsen, 15 år og
fra Bogense er rigtig glad. Så
glad at hun svinger kost og
skovl i diskotakt.

Den indre rytme har hun
fra den sidste turnering i dis-
kodans, hvor hun dansede sig
til et Danmarksmesterskab.

Jeanette har kun gået til
dans hos Gitte Lund, Bogense

i to år, men er blevet ret vild
med diskodans, fordi det er en
vild dans med gang i, fortæller
hun.Guldmedaljen, der fulgte
medmesterskabet blev vundet
ved et mesterskab i Horsens.

Når hun ikke går i skole og
til dans, har hun fritidsjob hos
boghandler Carsten Hald,
Bogense, der kan prale af at

ha’ to Danske mester i sit
brød. Udover Jeanette beskæf-
tiger Carsten Hald, Simon
Lebbaeus, der er Danmarks-
mester i holdskydning på 50
meter riffel. Simon træner i
Særslev Skytteforening. 

Birgit Folden

Danse med kost og skovl 

Simon Lebbaeus styrker håndelaget med at skære pap. 
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Det er også hvidt og koldt.
Vinteren strænges, og dagene
længes, småfuglene fryser, og
om lidt kommer Kjørmes
Knud. Den 2. februar 40 dage
efter jul lige midt mellem vin-
tersolhverv og forårsjævn-
døgn, falder Kyndelmisse.
Det er nu der igen skal bring-
es bud om lysets komme, og
os der står forholdsvis tidligt
op om morgenen kan ved
selvsyn se, at dagen er tiltaget
med indtil halve timer.

I Veflinge Kirke tænder
man de levende lys og synger
ved søndagens gudstjeneste
salmer, der handler om lysets
komme.Man tager også
mange varsler ved Kyndelmis-
se.Således hedder det, at hvis
det blæser så meget, at atten
kællinger ikke kan holde på en
til, så bliver det tidligt forår.
Kyndelmissedag er afledt af
Kærmessedag. Dagen hvor
kirkerne indviede de lys, der
kal bruges i forbindelses med
gudstjenesten resten af året.

Birgit Folden

Det er mørkt

derude

Jeanette øver sig med kost og skovl i baggården.


