
16 /  KORSØRPOSTEN/SKÆLSKØR AVIS /  ONSDAG 29. AUGUST 2012

Kirkens Korshær

UDSALG I VORES BUTIKKER
1/2 pris på alle varer

Tøjgenbrugsbutik Brogade 4
Tirsdag  d. 28-8  kl. 10-17
Onsdag  d. 29-8  kl. 10-17
Torsdag  d. 30-8  kl. 10-17
Fredag  d. 31-8  kl. 10-17
Lørdag  d.   1-9 kl. 10-13

Møbelbrugsbutik Brogade 4, gården
Torsdag  d. 30-8 kl. 14-17
Fredag  d. 31-8 kl. 14-17
Lørdag  d.   1-9 kl. 10-13

Bådtransport
kbtransport.dk

4017 2639

Af Mette Juhl 
mny@sondagsavisen.dk 

DANS: Cv'et er langt og gan-
ske imponerende. Det er en 
erfaren danselærer, der har 
overtaget Susanne Venøs 
danseskole i Skælskør og 
Slagelse, og nu fortsætter 
med masser af dansetilbud til 
både børn og voksne. 

I Skælskør vil der fremover 
blive danset alt fra standard 
til mgp, show og street på 
Postgården i Strandgade på 
tirsdage og torsdage. Og Mi-
rian Sørensen glæder sig til 
at komme i gang. 

"Jeg er sådan en pige, som 
er frisk på at prøve noget nyt. 
Jeg kan godt li' at give mine 
erfaringer videre til nye som 
rutinerede dansere. Det er 
livsbekræftende, at folk kom-
mer til mig for at lære det, jeg 
synes er det allerbedste i ver-
den. "

Mirian Sørensen har danset 
siden hun blot var tre år 
gammel. Gennem årene har 
hun været sportsdanser på 
højt niveau samt konkurren-
ce disco- og hip hip danser. 

Som 11-årig begyndte hun 
at steppe, og har gennem ti-
den stiftet bekendtskab med 
en masse øvrige dansefor-
mer, senest zumba og aroha.

I år 2000 blev Mirian Søren-
sen uddannet danselærer 
hos Britt Bendixen og har i 
en årrække arbejdet på Ben-
dixens danseskole. 

Hun har medvirket i film, 
bl.a. Lars von Triers "Dancer 
in the Dark", og har tidligere 
stiftet bekendtskab med det 
lokale fritidsliv som koreo-
graf på forestillingen "Step-
ping Out" på Krabasken i 
Slagelse. 

De sidste fem år har Mirian 
Sørensen haft sin egen dan-
seskole i Odense, Step by 
Step Dance Academy, som 
hun afviklede i foråret, da 

hun overtog SV Danseinsti-
tut. 

"Jeg blev ringet op af Su-
sanne og spurgt om jeg ville 
overtage, og så slog jeg til," 
fortæller Miran Sørensen, 
der oprindelig er fra Køge og 
havde udkig på at komme til-
bage til Sjælland. 

"Nogle ting bliver lig med 
det Susanne gjorde, og så 
kommer der nye ting."

Mirian Sørensen fulgte Su-
sanne Venø under de sidste 
forberedelser frem mod for-
årets store afdansningsbal 
for at se, hvordan hun har 
kørt danseskolen og under-
visningen. 

"Men derfor han man jo sin 
egen måde at gøre tingene 
på."

Danselæreren ser frem til  
at tage imod både børn og 

voksne i Danse-Huset, og en 
ting er sikkert - hun lover 
sved på panden. 

Opvisning under kulturel fol-
kefest 

Sæsonen starter fredag den 
31. august med første under-
visningsdag i Skælskør tirs-
dag den 4. september. 

Der er mulighed for at se 
dansere fra Danse-Huset un-
der Kulturel Folkefest lørdag 
den 1. september kl. 12 på 
Svanetorvet. 

Miran Sørensen kan des-
uden træffes hos Sol & Fit-
ness søndag den 2. septem-
ber, hvor hun giver en intro-
duktion til zumba og aroha.

Læs mere om Danse-Huset, 
hold og tilmelding på: www.
danse-huset.dk. 

Ny danselærer er klar 
til at sprede danseglæde
SKÆLSKØR. Nu starter Danse-Huset på Postgården i Skælskør. Her glæder 
danselærer Mirian Sørensen, der har overtaget efter Susanne Venø, sig til at se 
en masse danseglade børn og voksne

Her ses Mirian Sørensen under en tidligere danse-event. Hun har bl.a. medvirket 
som instruktør ved flere indsamlinger til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

SKÆLSKØR: Søndag den 19. 
august var instruktørerne fra 
Senioridræt Eggeslevmagle 
SG&IF på deres årlige træf. 
Denne gang gik turen til 
Omø. 

Efter en overfart i flot sol-
skin blev der gået på opda-
gelse, på spadseretur til fyret, 
på museumsbesøg og på ind-
køb i de små butikker.

Der blev spist en masse is 
den dag, mens frokosten blev 
indtaget i Loen, hvor Lillian 
stod parat med lækkert 
smørrebrød. En enkelt snaps 
eller to blev der også plads 
til. 

Herefter kunne selskabet 
nyde det gode vejr indtil kaf-
fen, som blev indtaget ved 
gadekæret. Mangt en forbi-

passerende kunne more sig 
over at se og høre de muntre 
seniorer lege en ny leg. Den 
gik ud på at skyde kramper, 
lavet af avispapir af sted ved 
hjælp af en cykelslange. Den 
leg vakte vild jubel. 

Godt trætte efter en dejlig 
og solfyldt dag vendte man 
næsen hjemefter mod Skæl-
skør.

Senioridrættens instruktører 
på tur til Omø 

Instruktørerne fik prøvet en ny leg, der vakte vild jubel blandt deltagerne. 
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