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GRINDSTED - Bjarne Hall er kommet godt i gang med billetsalget til ”Galla i Grindsted” i Magion den 29.

marts.

Da billetsalget foregår via ham selv og en række ambassadører har han ikke det fulde overblik over, hvor

mange billetter der er solgt på nuværende tidspunkt, men sidst han så tallene var halvdelen af billetterne

solgt.

- Det går forrygende. Der er ved at komme godt skub i salget, og det er positivt, at der mindst er solgt

halvdelen af billetterne, siger Bjarne Hall.

Galla i Grindsted er et led i Team Rynkeby-projektet, hvor Bjarne Hall igen skal på cykel til Paris til fordel

for Børnecancerfonden, hvor det gælder om at samle så mange penge som overhovedet muligt sammen.

Bjarne Hall har også været rundt i foreningerne og spurgt efter frivillige til at hjælpe til ved afviklingen af showet i Magion, og han har

desuden netop fået 6000 kroner fra kommunens børne- og kulturudvalg til at dække de faste udgifter ved arrangementet.

25 fra cykelklubben

- De fleste har været meget positive på forespørgslen og cykelklubben i Grindsted stiller med mindst 25 mand, fortæller Bjarne Hall.

Formanden for Region Syddanmark, Carl Holst - der også selv tidligere har været med på Team Rynkeby, holder festtalen i Magion.

Ved Galla-festen medvirker Lene Siel, Søs Fenger, Chresten fra X Factor og Varde Garden og så er der en fire retters gallamenu med i prisen.

All kunstnere og hjælpere arbejder gratis i den gode sags tjeneste.

Man kan i øvrigt møde Bjarne Hall på Grindsted Messen i Magion den 1.- og 2. marts.

- Det er ikke kun for at sælge billetter til Galla-showet. Det er også for at fortælle om Børnecancerfonden og Team Rynkeby-projektet, og der

Bjarne Hall har netop fået 6000 kroner fra børne- og kulturudvalget til de faste udgifter ved Galla i Grindsted. Foto: Jan Kronvold

Af Jan Kronvold
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bliver konkurrencer, hvor man kan vinde billetter til showet. Vi har blandt andet fået fat i en cykelsimulator, fortæller Bjarne Hall.
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