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Kære alle medlemmer samt familier i GKF 

 

GALLSHOW 2020 

Efter nøje overvejelse ser vi os desværre nødsaget til at udskyde årets Gallashow 2020 til den 

nye sæson, og forhåbentlig i sensommeren. Dette er en direkte konsekvens af Statsministeriets 

og sundhedsmyndighedernes anbefaling vedr. den seneste udvikling i forhold til Corona-

virusset (Covid-19) i Danmark. Vores medlemmer, ansatte, familier og tilskuers sikkerhed, 

hverken kan eller vil vi sætte på spil ved at udsætte hinanden for unødig smitterisiko.  

Aflysningen er utrolig ærgerligt, og vi i Bestyrelsen skal være de første til at beklage. Under de 

nuværende omstændigheder føler vi det vigtigt at også GKF efterlever det ansvar som 

myndighederne har lagt op til i løbet af de sidste dage og senest i dag, hvor de beder om, 

at alle danskere nu påtage sig et individuelt ansvar for at begrænse smitten mest og længst 

muligt. 

Det årlige Gallashow er en stor anlagt begivenhed, og i år til dato har der været en helt enorm 

stor tilslutning fra forældre og medlemmer, dels til at klargøre/producere kostumer og kulisser, 

men også ansvarstagen og hjælp på selve dagen - alt er allerede på plads. Pt. mangler vi kun 

at udseende doodlen til grønt, kage, boller og en lille smule praktiske opgaver, og det skal alle 

virkelig have 1000 tak for - TAK. 

Når det er sagt, så skal ALT det store arbejde der allerede er lagt, ikke være forgæves. Vi vil 

forsøge om det er muligt at booke is en hel dag kort efter sæsonstart 20/21 (sensommeren), 

og såfremt det er muligt, og Corona situationen er stabiliseret, afholde det meget populære 

show til den tid. Vi håber dem der har ytret deres hjælp på dagen, også har mulighed for at 

hjælpe efter sommer. 

Vi beklager endnu engang, men håber på alles opbakning og forståelse. 

 

Med venlig hilsen 

GKF / Bestyrelsen  


