
 

Fra Sønderborg Amts Squaredansere til Sønderborg Contradance 

En rejse gennem perioden 1992 - 2012 
 
I september 1992 startede det første hold med 32 dansere. Det var under ledelse af Freddy Steg, der 

i mange år var instruktør for Sønderborg Amts Folkedansere, men som nu mente tiden var inde til 

også at lære den livlige squaredans at kende. Vi blev så en underafdeling af folkedanserne. 

 
Sæsonen efter i 1993 – 94 mødte 45 dansere op, og alle blev grebet af den kvikke dans med Freddy 

som inspirerende caller. Tanken om egen forening spirede, og man vedtog - i al fordragelighed med 

folkedanserne - at oprette Sønderborg Amts Square-dansere som selvstændig forening – i øvrigt 

den første i Sønderjylland. 

 
Den stiftende generalforsamling fandt sted den 15. juni 1994. Foreningens første formand blev Curt 

Buch-Hansen, som var formand til januar 1998. Pr. 1. januar 1995 blev vi optaget som 

enkeltmedlemmer i den landsomfattende forening Square Dance Partners samt i DGI. Vi fik vores 

logo i juni 1995, og de første foreningsbluser blev købt. Foreningen søgte om en fane hos 

Danmarkssamfundet, og ved en lille højtidelighed blev den overrakt på ”Historiecenter Dybbøl 

Banke” den 15. juni 1996, Valdemarsdag. Fanen blev indviet i november samme år til vores 

efterårsstævne. Foreningen anskaffede i 1997 D.G.I. sangbøger, som bliver flittigt brugt (man er vel 

i Sønderjylland). 

 
Foreningens medlemstal kulminerede i sæson 1996-97 med 284 dansere fordelt på 4 voksenhold og 

1 børnehold.  Sidstnævnte blev senere nedlagt. Vi har altid været begunstiget med dygtige og 

motiverede callere, som er blevet støttet 100 % af bestyrelsen til deltagelse i kurser og deslige. 

 
Sønderborg Amts Squaredansere har også på eget initiativ arrangeret rejser til klubber i bl.a. 

England, Tjekkiet, Tyskland og Østrig og København. 

 
I 1998 blev Helle Jacobsen valgt som formand for en 2-årig periode, men gik af før tiden, pga. af 

uoverensstemmelser og dannelse af anden forening i V. Sottrup. 1999 blev Egon Adolphsen - der 

nogle år var caller for begynderholdet - formand for Sønderborg Amts Square-dansere. Egon 

Adolphsen forblev formand til 2002. På det tidspunkt var der nu 2 voksenhold: Begyndere ledet af 

Annemarie og Erik Christensen og fortsættere, ledet af Karin Dalager. Sidstnævnte overtog 

Freddy Stegs rolle som caller, idet vi i november 2000 desværre måtte afsked med Freddy Steg, 

foreningens afholdte stifter og drivkraft. Freddy døde kun 59 år gammel. Også Egon var i caller 

for begyndere i nogle år.  

 
I 2003 blev Sonja Steg valgt som formand for foreningen for 1 år. Efter eget ønske afløstes hun i 

2004 af Elisabeth Andsager/ElisabethAlrøe). Elisabeth Alrøe sad som formand indtil 2010 efter at 

have ydet en meget aktiv og fornem indsats for foreningen. 

 
Sønderborg Amts Squaredansere og ”Anno 99” fandt efter nogle år sammen igen omkring nogle 

arrangementer, og da ”Anno 99” valgte en nedlæggelse, var vi så heldige at vi i vores forening blev 

beriget med medlemmer, som tidligere havde danset i ”Anno 99”. 

 
Ved generalforsamlingen i 2010 var foreningen i krise, idet der tilsyneladende ikke var kandidater 

til formandsposten.  Imidlertid sprang Egon Adolphsen ind for de næste to år, så foreningen kunne 

fortsætte. 



 

På generalforsamlingen i 2011 blev foreningens navn ændret til Sønderborg Contradance. 

Medlemstallet var i hele perioden støt dalende – pga. stor konkurrence fra det massive udbud af 

fritidstilbud herunder specielt linedance. 

 
I 2012 blev Helga Prehn valgt til formand for Sønderborg Contradance. Karin Dalager og Karin 

Isaksen blev igen primus motor for Gråsten Festival. 

De faste callere har de sidste mange år været og er stadigvæk Karin Dalager og Helga Prehn. 

 
I årenes løb er skabt nogle traditioner i foreningen, f.eks. løvfalds- og vinterbal, sommerdans – hvor 

vi samles en 3-4 gange i løbet af sommeren til dans og socialt samvær. Derudover holder vi jule- og 

sæsonafslutning, og den sidste danseaften hver måned udvides pausen og medbringende kaffe mv. 

hygger vi os sammen.  Sommerballet på Skovkroen har fået en særlig status, idet vi starter grillen 

op til fælles spisning af ringriderpølser, inden vi danser. Ved alle foreningens arrangementer er 

fællessangen fra den danske sangskat også en tradition, vi medbringer. 

 
Festivalen i Gråsten i juli er noget helt specielt. Den er startet i 1995 af Sonja Steg. En fantastisk 

weekend, hvor contra- og squaredansere fra hele landet mødes til dans og socialt samvær. En 

festival, der byder på danske og udenlandske callere og musikere. 

 
Vi har også et ansigt udadtil i form af en ”Opvisningsgruppe” på 2-3 squares. Alle medlemmer 

passive og aktive kan deltage (mod ekstra træning selvfølgelig ). Der har været bud efter os 

mange gange i årenes løb og til mange forskellige arrangementer, både fra foreninger, private og 

offentlige, også fra udlandet. 
 

 

  Fra1998 – 2008 havde vi et dejligt samarbejde med vores første husorkester "A Stringband", som  

  spillede bluegrassinspireret musik. ”A Stringband” spillede sidste gang for foreningen ved  

  juleafslutningen 2008, hvor orkesteret valgte at arbejde med andre udfordringer. Det blev til i alt 11  

  Års inspirerende samarbejde.  

  ”A Stringband” blev ledet af Werner Christensen, som også har været foreningens og callernes  

  Lydmester gennem rigtig mange år. Werner har været en stor støtte med lydopsætninger  

  ved bl.a. Gråsten Festivaler og er en virkelig stor hjælper og vejleder for callerne, når CD’erne   

  skal ændres til brug – enten i dagligdagen eller til opvisningsholdet. Werners musikalske erfaring er  

  uovertruffet og det er en fornøjelse og lærerigt at høste af hans viden 

 

I de sidste par år har vi haft den glæde igen at få vores eget husorkester, som ofte spiller ved 

vores baller. De Nørrherred Spillemænd var det oprindelige navn, men da foreningen skiftede 

navn, og også orkesterets medlemmer blev ændret, skiftede orkesteret navn: først til Sønderborg 

Square Dance Band og – da foreningen ændrede navn fulgte orkesteret med og kaldte sig 

Sønderborg Contradance Band. Vi oplever et tæt tilhørsforhold til hinanden og nyder, når dans 

og musik og calling går op i en højere enhed. Orkesteret er ledet af Bent Jensen. 
 
 

Periodens formænd: 

1994-1998 Curt Buch-Hansen 

1998-1999 Helle Jacobsen 
 

1999-2002 Egon Adolphsen 
 

2003-2004 Sonja Steg 

2005-2010 Elisabeth Andsager/Elisabeth Alrøe 
 

2010-2012 Egon Adolphsen 
 

2012 - Helga Prehn 

 



I forlængelse af dette indsættes Bestyrelsesberetninger fremlagt ved generalforsamlingerne, som 

afspejler foreningens historie 

 

Bestyrelsens beretning 2012 

Sidste generalforsamling        

 

Følgende blev flg. valgt til/genvalgt til/fortsætter i bestyrelsen:             

Formand: Helga Prehn (nyvalgt)       

Næstformand: Jytte Poulsen (genvalgt)       

Kasserer: Karin Isaksen (fortsætter)       

Bestyrelsesmedlem:  Vagn Christensen (fortsætter)       

Bestyrelsesmedlem: Henning Buchard (fortsætter)       

Suppleant for 2 år: Karin Dalager (genvalgt)       

Suppleant for 1 år: Jette Sten Hansen (nyvalgt)       

Revisor: Jonna Clausen (genvalgt)       

Revisorsuppleant: Kaj Abildgaard (genvalgt)   

      

Vedtægtsændringer:   

 Foreningen fik nyt navn: Sønderborg Contradance  

 Vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde ved kalenderårets afslutning senest 31.12.    

 

Årets forløb og begivenheder 

 

Sæsonafslutning 

Sæsonafslutningen, som blev afholdt i Sønderskovskolens festsal, var en dejlig aften med mange 

fremmødte. Det har vist sig, at arrangementer afholdt om aftenen på tirsdage, fungerer bedre for vore 

medlemmer end aftenarrangementer omkring en weekend. Sønderborg Contradance Band, som vores 

husorkester nu kalder sig, spillede op til en festlig aften, hvor alle var glade. Aftenen sluttede med 

fællessangen ”Skould gammel venskab rein forgå” – en fælles afslutning, som Sønderborg 

Contradance har taget ind som tradition, og som vi i bestyrelsen synes er en perfekt måde at afrunde 

en festaften med. Vi har en forventning om, at det vil være medvirkende til at skabe et fællesskab og 

en god samhørighedsfølelse.  

   

Opvisningsholdet, dets arrangementer og Sommerdans på Skovkroen  

April måned blev øvemåned for opvisningsholdet. I år har Karin haft holdet, og vi har haft nogle 

Nordborgfolk med. Det har været dejligt, at vi har kunnet samarbejde – ikke kun i forbindelse med 

opvisningsholdet, men dansere fra Karins hold i Nordborg har også givet vores forening en stor 

opbakning, når de er blevet inviteret til vores arrangementer. En stor tak til Karin for hendes 

engagement både med holdet og med at tilskynde sit hold fra Nordborg at deltage ved vores forenings 

baller.   

 

Den årligt tilbagevendende ”Sommerdans på Skovkroen” i Nørreskoven viste sig stadig at være en 

tilbagevendende succes, hvor vi fra bestyrelsens side – som vanligt - solgte ”aftensmad” til de 

fremmødte: Lækre grillpølser samt kolde øl og vand. Dejligt var det, at musikerne også kom og 

deltog i pølsespisningen. Det sociale var i højsædet, vejret var perfekt, og dansen gik forrygende – 

igen til Sønderborg Contradance Band, der endda havde tilbudt at spille gratis den aften. Nordborg 

var mødt op den aften, og også Søgårddansere deltog, så det var dejligt, idet der var færre end der 

plejer af vores egne, som mødte frem. Stor tak til alle jer, der deltog. Vi håber, at flere af vore egne 

vil sætte aftenen af her i 2013.    

 

Traditionen tro dansede opvisningsholdet til markedsdagene i juni måned i Sønderborg. Det var en 

hyggelig dag.   

Ligeledes også i Notmark, hvor vi efterhånden har været repræsenteret i mange år ved deres 

idrætsdage. Det var hyggeligt, og vi blev som altid budt på kage.    



 

Beretningen fra Gråsten festivalen kommer Karin Dalager med senere. Som formand vil jeg dog 

gerne benytte lejligheden til at sig tusind tak til Karin Isaksen og Karin Dalager + hjælpere for det 

store arbejde, der er lagt bag et sådant arrangement.    

 

Bestyrelse og callerne havde besluttet, at der skulle inviteres til øveaften på Søndertorv foran 

Restaurant Oxen i Sønderborg. I nedadgående sol og senere tusmørke blev der danset. Mange af vore 

medlemmer deltog, og det lykkedes også at få folk til at danse og skabe interesse for dansen hos 

publikum.   

Til det store årlige højdepunkt for opvisningsholdet Kulturnatten, var Karin desværre forhindret i at 

calle. Hendes forarbejde gjorde det dog let for hendes afløser. Der er jo tradition for, at vi danser den 

aften på Søndertorv, og selvfølgelig skulle vi også være med, så det blev formanden, der skulle calle. 

Programmet var det samme, som det, der blev danset ved landstævnet i Ebeltoft året før. . . men det 

var svært at samle folk. Årsagen var, at Kulturnatten var flyttet hen til sidste weekend i august – pga. 

offentliggørelse af Kulturhovedstad 2017 samme fredag. Desværre faldt det sammen med Tønder 

Festivalen, så en del dansere havde planlagt deres weekend anderledes. Gode råd var dyre, men der 

var hjælp at hente fra Nordborg og Skrydstrupdanserne, der havde danset dansene før. En øveaften på 

Bakkensbro skole samt træning en time før på Ringriderpladsen førte til den flotteste opvisning i en 

pragtfuld sensommeraften.   

 

Hjemmesiden  
Den ny formand fik en større opgave: At udarbejde en ny hjemmeside, hvilket blev realiseret i foråret.  

www.sonderborg-contradance.dk , som hjemmesiden kom til at hedde, fik et nyt layout, og da 

reklamer var dyre, og folk var blevet mere digitale læsere, var det vigtigt, at den var indbydende og 

opdateret. At føre hjemmesiden ajour blev en formandsopgave.    

 

Sæson 2012- 2013  

Forberedelserne til sæson 2012-2013 startede ikke uproblematisk, idet Humlehøjhallen ikke mere var 

tilgængelig for dansere, og det berørte os. Imidlertid gav det os nye muligheder, idet vi så kunne være 

et sted med trægulv – bedre at danse på for ryg og knæ, samt lyden af balance med mere ”smæld” i. 

Sønderskovskolens pigegymnastiksal blev tilbudt. Imidlertid viste det sig i august måned ved en 

tilfældighed, at gymnastiksalen først kunne anvendes efter efterårsferien, hvilket de, som fordelte 

lokalerne, ikke var bekendt med, før de blev kontaktet. Gode råd var dyre, men vi fik stillet 

Bülowskolen/Købmandsskolen i Dybbøl til rådighed.   

Nye muligheder blev åbnet, idet bestyrelsen valgte at arbejde videre på et forslag fra formanden, om 

at give foreningen et større socialt islæt. I Humlehøjhallen sad medlemmerne ofte 3-4 forskellige 

steder. På Bülowskolen/Købmandsskolen var der virkelig mulighed for at samle os på ét sted. Et af 

vores medlemmer tilbød at udlåne borde og stole, så vi kunne sidde samlet og hygge os ovenpå – i et 

lokale vi kunne benytte, så der kom gang i rengøringen, da vi selv skulle klare dette. Det viste sig, at 

lokalet skabte fundament for at kunne hygge os samme sted – både ved de almindelige danseaftener 

og ved kaffeaftener.  

Antal medlemmer sæson 2012-2013 er opgjort til 56 - hvoraf 49 er aktive og 5 passive. 

     

Workshops  

Årets nye tiltag var ligeledes 2 workshops med ekstra svære danse og beregnet for ekstra øvede 

dansere. Et behov som nogle havde, og et behov for et forum til at afprøve meget vanskelige danse, 

som Karin D havde, men som ville være urimeligt overfor vores medlemmer at tilgodese på en 

almindelig øveaften, idet det ville forudsætte mange gennemgange, megen undervisning og meget lidt 

dans. Udtalelser fra de fremmødte samt caller var, at det var givende for alle parter.   

 

Borderstrings og andre sociale udviklingstiltag  
Et andet tiltag var, at Werner og hans nystiftede band ”Borderstrings” tilbød os levende musik til 3 

danseaftener i efteråret. Det var en rigtig god og dejlig oplevelse for alle parter.   



Samtidig blev der også foreslået, at vi skulle hente inspiration til anderledes arrangementer ved at 

bruge medlemmernes kontakter og ideer - alt sammen for at samle os socialt. Endnu er det et 

udviklingspunkt, men vi i bestyrelsen har ikke opgivet, idet vi tror, der ligger masser af potentialer 

hos medlemmerne.   

 

Løvfaldsballet i november  

Den 16. november afholdt vi Løvfaldsbal på Sønderskovskolen. Vi var omkring 60 med bestyrelsen 

og det var en rigtig festlig aften, hvor vi for første gang havde Gareth og Linda til at spille: ”English 

Contra Dance Band”, som de også kaldes, var helt fantastiske, og det var det dansende publikum 

også. Der kom folk fra forskellige foreninger i området. En del af vores egne havde været i 

Tommerup weekenden inden og havde nok ”trætte ben” eller var forhindret på anden måde. Nogle 

måtte desværre melde fra pga. sygdom, så vi manglede nogle stykker fra vores egen forening. De, der 

var der, gjorde sit til, at aftenen blev festlig, og Karin og Helga, der callede, følte, at dans, musik, 

calling og socialt samvær gik op i en højere enhed, hvilket jo var meningen med det hele. Traditionen 

tro sluttede vi af med ”Skould gammel venskab”. Den oplevelse, vi ville fremelske: at stå hånd i hånd 

i en kreds og synge sammen viste sig at skabe den fællesskabsfølelse, som vi havde håbet på.  

Frivillige hjælpere gjorde igen et godt stykke arbejde, og hjalp bestyrelsen, så oprydningen gik 

hurtigt. Tak til alle hjælpere for det.    

 

 

 

Juleafslutningen i december  

Dette arrangement valgte vi i år at afholde på Sønderskovskolen i stedet for Dybbøl Forsamlingshus. 

Det betød, at vi ikke skulle betale for lokalerne, og de penge ville vi gerne i bestyrelsen bruge til at 

forkæle vore medlemmer med i stedet ved en senere lejlighed. Sønderborg Contradance Band spillede 

op til dans, og vi havde igen en meget hyggelig aften og en god optakt til julen. Også her var der stor 

hjælp at hente fra medlemmerne med hensyn til oprydningen efterfølgende.   

 

Øveorkester igen  

Efter nytår meldte Werner sig igen på banen med ”Borderstrings”, så i januar, februar og marts er vi 

så heldige at have levende musik til 3 af vore danseaftener.   

 

Afsluttende bemærkninger  

Vi besluttede i år, at Generalforsamlingen skulle foregå på Sønderborghus, og at medlemmerne skulle 

forkæles lidt her med ”et stykke mad”.  Dejligt at se her i aftenen at tilslutningen, er så stor. Det tager 

vi i bestyrelsen som opbakning til vores forening. Tusind tak til alle.   

 

Efter generalforsamlingen satser vi på 2 forårsworkshops i Les Lanciers. Om der er deltagere nok til 

dette, ligger endnu i det uvisse.   

 

Det har været et spændende år med mange gode udfordringer.         

Stor tak skal lyde til alle medlemmer. Ved jeres hjælp og gode humør bidrager I til, at vores forening, 

Sønderborg Contradance blomstrer i et socialt fællesskab.  

 

I håbet om at det må fortsætte i mange år  

Bestyrelsen  

Sønderborg Contradance 

Beretning: Gråsten Festival 2012 

 

Jeg tror, at i de mange år, jeg har været med, har der altid været et eller flere momenter, der ikke har 

været OK. Det kan jeg ikke sige i år. Festivalen 2012 var perfekt. Alle ydede deres bedste, det gjaldt 

callere, musikere og hjælpere.  

 



David Milstone levede fuldt op til mine forventninger, havde både lette og sværere danse.  Jeg var 

spændt på Auduns øvede workshop i western squares. Jeg må gå ud fra, at den gik fint, jeg har ikke 

hørt andet. Jane og Erni var som altid suveræne på deres felt 

 

Linda og Gareth, som de fleste af jer også kender fra vores løvfaldsbal og fra Tommerup, fik dans og 

musik til at gå op i en højere enhed. Mere kan man vist ikke forlange. 

 

I hjælpergruppen havde vi sidste år sagt farvel til Jytte, Sonja og Otto.  Henning og Bente, ligesom 

Kurt sagde ja til at hoppe ind i. Jeg var meget imponeret over, hvordan de faldt ind i gruppen og i 

arbejdet. Man havde sine opgaver, som man var ansvarlig for blev gjort og ellers hjalp man til, hvor 

der manglede en hånd. Samarbejdet fungerede fantastisk. Det skal I have stor tak for. 

 

Med 98 betalende deltagere fik vi et underskud på 5.392 kr. Det er ikke godt. Vi har igennem flere år 

måttet se priserne på Landbrugsskolen stige, så det kniber med at blive ved med at have råd til at være 

der mere.  Samtidig har folk klaget over gulvene, som er svære at danse på. 

Da der 2013 ikke vil være fuldt mandskab til at organisere festivalen, har vi med bestyrelsens accept, 

besluttet at springe 2013 over. Vi ved godt, at det er farligt at holde pause, men andre har gjort det og 

overlevet.  

Pausen gør, at vi nu har alle muligheder for at skabe noget nyt. Vi kigger efter et andet sted, men har 

endnu ikke nogen aftaler på plads. Derfor vil jeg heller ikke komme med yderligere oplysninger om 

det punkt.   

Vi har dog fundet et nyt navn: Den Sønderjyske sommerfestival.. 

Der er nedsat en gruppe på 2 personer, Jane og Kurt, der vil gå i gang med fundraising. Det forventer 

vi os meget af. 

 Da Karin forlader os, har Bente sagt ja til at gå med i udvalget.  

Jeg synes, det er dejligt, at der er folk, der synes at Festivalen er værd at gøre en indsats for. 

 

Karin og Vagn har besluttet at stoppe. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er ked af at de 

forlader os, men de har været med i så mange år, at jeg godt kan forstå deres beslutning.  

Vagn, du har altid været en sikker ”arbejdsmand”. De opgaver, der var dine, blev gjort til punkt og 

prikke. Hvis jeg kom for skade at spørge til det eller det, svarede du: Ja mor. Så vidste jeg, at 

spørgsmålet havde været overflødigt.  

Karin. Jeg tror ikke, du ved, hvad du gør ved mig ved at forlade os. Du fjerner mit fjernlager af 

information, som jeg altid har kunnet trække på. Havde jeg glemt noget, eller var jeg usikker på 

noget, mailede jeg lige til dig og der kom altid et svar. Du var min ekstra hukommelse, som nu 

forsvinder. Det bliver ikke sjovt at skulle til at huske det hele selv.  

Jeg vil sige jer begge tak for vores altid gode samarbejde, jeres aldrig svigtende vilje til at få tingene 

til at glide. I vil blive savnet begge to. 

Karin Dalager 

Formand for Gråsten Udvalget 

Bestyrelsens beretning 2013 

 

Sidste generalforsamling 2013      

Følgende blev flg. valgt til/genvalgt til/fortsætter i bestyrelsen:             

 

Formand: Helga Prehn (fortsætter)      

Næstformand: Jette Sten Hansen (nyvalgt)       

Kasserer: Tove Rasmussen (nyvalgt)       

Bestyrelsesmedlem:  Jytte Poulsen (fortsætter)       

Bestyrelsesmedlem: Henning Buchard (fortsætter)       

Suppleant for 2 år: Karin Dalager (fortsætter)       

Suppleant for 2 år: Jane Steg(nyvalgt for 2 år i stedet for Jette, der var på valg)       

Revisor: Jonna Clausen (fortsætter) 

Revisor: Edel Høj (genvalgt)       



Revisorsuppleant: Kaj Abildgaard (fortsætter)   

Revisorsuppleant: Bente Jørgensen (nyvalgt) 

      

Vedtægtsændringer:   

Der var ingen vedtægtsændringer 

 

Generalforsamlingen januar 2013 blev afholdt på Sønderborghus med spisning. Der var meget stort 

og fint fremmøde. Det var en hyggelig aften med meget stor tilslutning. 

Det tager vi i bestyrelsen som opbakning til vores forening. Tusind tak til alle.   

 

 
Årets forløb og begivenheder 

 

Sæsonafslutning 2013 

Sæsonafslutningen, som blev afholdt i Sønderskovskolens festsal, var en hyggelig aften med en del 

fremmødte. Hygge og medbragt mad startede vi med. Repertoiret mht. drikkevarer er blevet udvidet, 

så denne aften kunne man foruden øl og vand også få sig et glas vin og også en snaps. Sønderborg 

Contradance Band spillede op til dans. Vi havde en rigtig fin aften med glade mennesker. Traditionen 

tro sluttede vi igen af med fællessangen ”Skould gammel venskab rein forgå”.  

Det er en stærk fornemmelse at stå der samlet i stor kreds – og de, der var der, var fantastisk gode til 

at hjælpe bestyrelsen med oprydningen. 

 

Arbejdet i den nye bestyrelse  

Den nye bestyrelse kom godt fra start. Kasseren forelagde en regnskabsoversigt samt en 

budgetoversigt for de kommende 3 år, som ikke så særligt lovende ud. Foreningen ville nedlægge sig 

selv, hvis vi fortsatte på samme måde Dette pga. det faldende medlemstal og en 

kontingentindbetaling, som ikke ville kunne dække de udgifter vi havde og vil få ved vores baller. 

Ved nærmere eftersyn kunne kasseren imidlertid komme med et budget, hvor en del af de 

udgiftsposter, der tidligere havde været, kunne fjernes. E-mailen kunne fjerne næsten al porto samt 

telefonudgifter f.eks. Samtidig viste det sig, at de 2 nye bestyrelsesmedlemmer var sprængfyldte med 

gode ideer til på anden vis at forsøge at skaffe ”nye kunder i butikken”.  

Et andet tiltag var evalueringsskemaer, som blev delt ud til medlemmerne. En yderst konstruktiv og 

positiv tilbagemelding med en masse gode ideer, men også udtalt tilfredshed med foreningens 

arbejde. Især vakte den levende musik stor begejstring. 

 

Der blev produceret flyers til uddeling først og fremmest i Dybbøl- og Sundevedområdet, da 

bestyrelsen skønnede, at det nok var det område, som måske i første omgang kunne tiltrække vores 

fremtidige medlemmer. Desuden valgte vi en omdeling af flyers - også i Guderup og Augustenborg. 

Samtidig blev der tillige lavet ophæng, som blev uddelt til 26 foreninger. Der blev søgt tilskud ved 

TSCDD’s bestyrelsespuljen, og vi fik tildelt 1200 kr. til reklamefremstødet. 

 

Den Sønderjyske Sommerfestival’s tilblivelse  

Inden Karin Dalager, (hovedansvarlig for Gråsten Festival) tog på sin færd til Sydeuropa i båd 

sammen med Peter, havde hun særdeles travlt med at finde muligheder for afholdelse af ”Den 

sønderjyske Sommerfestival” – (Det nye navn for tidligere Gråsten Festival). Gråsten Landbrugsskole 

var for dyr for foreningen, og gulvene var heller ikke optimale. 

Det skulle vise sig at være en opgave af de mere kringlede at finde et nyt sted for afholdelse.  Hoptrup 

Højskole var på tale, men måtte opgives. 

Endelig fik Karin - inden de drog sydpå - en aftale med Højskolen Strand. Alt synes nu på plads, men 

ak!! Den måtte lukke august 2013 pga. manglende tilslutning til højskoleophold.  

Karin samt bestyrelsen lagde i første omgang den videre planlægning i bero, til efteråret.  

Arbejdsgruppen har været i gang med at søge fonde, men også her blev det til en del afslag. Vi har 

dog stadig fonde af de mere sikre, som vi kan trække og har trukket på. Dette samt resten af 

følgetonen fortæller Karin Dalager om i sin beretning. 



 

Orkestrene 

Sønderborg Contradance Band har i år igen været vores faste husorkester ved de baller, vi afholder.  

Borderstrings var så glade for at spille for os, at de igen tilbød at spille én gang i hver af månederne 

januar, februar og marts 2013. Det har vi været rigtigt glade for. Samtidig tilbød de også at spille i 

sæson 2013-2014: tre gange i efteråret 13 og tre gange i foråret 14.  

Fantastisk fornemt - og medlemmerne har været og er tydeligvis begejstret, når den levende musik 

spiller op. 

 

Opvisningsholdet, dets arrangementer og Sommerdans på Skovkroen  

April måned blev øvemåned for opvisningsholdet. Det viste sig, at det var lidt problematisk, idet de 

24, som egentlig var tilmeldte, ikke alle deltog ved øveaftenerne, så disse aftener var svære at få til at 

hænge sammen som caller. Werner lavede igen et formidabelt arbejde omkring fremstillingen af CD. 

Stor tak til Werner. 

Vi havde en invitation til Vibæk Mølle i juni, men kunne kun stille med 15 personer, så vi måtte 

melde afbud. Måske var det held i uheld, for det regnede meget, og det viste sig, at vi skulle have 

danset på brosten. 

Den 20. august holdt vi øveaften for alle og for interesserede på Havnekajen i Sønderborg. Det blev 

en meget fin dans i sommeraftenen med tilskuere fra altaner og kaj. Opvisningsholdet brugte den 

sidste time på at øve til den forestående Kulturnat.  

Kulturnatten den 23. august stillede vi med 18 deltagere til en opvisning, og det var en fornøjelse at se 

på. Danserne fremførte en meget flot og engageret opvisning i den skønne sommernat - med mange 

tilskuere. En fantastisk afslutning på sommeren og på præsentationen af vores dans inden sæsonstart. 

Alligevel går vi med overvejelser om at forny den del til næste år, så vi kan anvende en større 

målgruppe. Dette kunne være at stille med et hold, der kunne og havde interesse til en enkelt given 

begivenhed.  

Dansene skulle så være lette, og for alle medlemmer, der havde lyst.  

På den måde vil vores medlemmer have mulighed for at prioritere, om de har tid og lyst til at deltage. 

Det vil ikke være nær så bindende som deltagelse på et opvisningshold. 

  

 

Den årligt tilbagevendende ”Sommerdans på Skovkroen” i Nørreskoven viste sig stadig at være en 

tilbagevendende succes, hvor vi fra bestyrelsens side – som vanligt - solgte ”aftensmad” til de 

fremmødte: Lækre grillpølser samt kolde øl og vand. Dejligt var det, at musikerne også kom og 

deltog i pølsespisningen. Det sociale var i højsædet, vejret var perfekt, og dansen gik forrygende – 

med musikken leveret af Sønderborg Contradance Band, der igen i år havde tilbudt at spille gratis den 

aften. Der var folk udefra – både fra Nordborg og Søgård.  Stor tak til alle jer medlemmer, der også 

deltog.  

 

Sociale tiltag 

Den 29. juni inviterede Erik Steg os på en rundvisning på sin arbejdsplads: Gråsten Slotshave med 

dertilhørende drivhuse samt Gråsten Slotskirke. Erik var guide for os. Efterfølgende indtog vi vores 

eftermiddagskaffe blandt de kongeliges ferskentræer og druer. Henning Buchard havde en sang med, 

som vi sang, mens vi indtog diverse lækre medbragte kager. Det var en meget hyggeligt og lærerig 

eftermiddag. Sådan nogle vil vi gerne have mere af, så byd I bare ind, kære medlemmer! 

 

     

Workshops  

I foråret afholdt vi 2 workshops i Les Lanciers. Helga stod for denne seance. Der var 16 personer hver 

gang, og det fortjener en gentagelse ligesom workshoppen i efteråret 2012, hvor Karin D. trænede i 

ekstra svære danse. Efteråret 2013 og januar 2014 har Karin igen haft workshops i svære danse – atter 

en succes. De 2 workshops i Les Lanciers er planlagt i denne sæson, men afholdes først efter denne 

generalforsamling (sidste søndag i feb. og første søndag i marts). 

 



 

 

 

 

Sæson 2013- 2014 

 

Sæsonstart og medlemstal og tiltag 

Om det er uddelingen af flyers og reklamefremstød i foreningerne eller andet – herunder lukningen af 

dansen i Søgård – eller en snært af begge, vides ikke helt med bestemthed, men i hvert fald er 

foreningen startet i september med 13 nye medlemmer.  

Vi har måttet tage afsked med nogle medlemmer, idet alder eller fysiske problemer sætter stopper for 

dansen. Derfor har det været ekstra rart at kunne byde nye medlemmer velkommen. (I den skrivende 

stund har vi netop modtaget 2 nye medlemmer, som har danset tidligere i Vissenbjerg, men er flyttet 

til det sønderjyske). Foreningen talte okt. 58 aktive og 5 passive medlemmer.  

 

Bestyrelsen besluttede i efteråret at oprette en Facebookprofil. Her vil man kunne se arrangementer, 

billeder og konkurrencer, og det vil være muligt at ”synes om” og kommentere. V håber, det må blive 

et godt supplement til hjemmesiden.  

 

Løvfaldsballet i november  

Også vores løvfaldsbal var en dejlig oplevelse. Ballet har vi gjort til et åbent bal i håbet om, at vi med 

tiden vil få endnu flere deltagere fra andre foreninger. Dejligt er det dog, når vores egne medlemmer 

støtter de arrangementer, vi har i årets løb.  

Frivillige hjælpere gjorde igen et godt stykke arbejde og hjalp bestyrelsen, så oprydningen gik hurtigt. 

Tak til alle hjælpere for det.    

Arrangementpuljen blev søgt ved TSCDD til løvfaldsballet, og vi fik bevilget 1000 kr.  

 

Juleafslutningen i december  

At spise sammen ved juletid skaber en speciel hygge. Dette var et arrangement kun for medlemmer. 

Sønderborg Contradance spillede til. Truppen var reduceret med et medlem, og det var prisen så også.  

Fin aften og vi er nok enige om i bestyrelsen, at vores arrangementer skal slutte kl. 22, idet vi kan 

mærke på vores medlemmer, at tidspunktet passer.  

 

Afsluttende bemærkninger  

 

Det har været et spændende år med mange gode udfordringer.         

Stor tak skal lyde til alle medlemmer. Ved jeres hjælp og gode humør bidrager I til, at vores forening, 

Sønderborg Contradance blomstrer i et socialt fællesskab.  

 

I håbet om at det må fortsætte i mange år  

På vegne af bestyrelsen for Sønderborg Contradance 

Helga Prehn 

Formand 

 

Den Sønderjyske Sommerfestival d 25.-26.-27.juli 2014 

 

Indledning: Glade for, at det endelig lykkedes. 

HØJER EFTERSKOLE: 

  130 pladser i alt.  

 Stor hal med grønt gulv – stor teatersal og stor foredragssal med trægulv 

 Stor lys spisesal 

 Ingen bad på værelserne. 

 Dejlig udenomsplads, campingvogne. 

 Dejligt område i Højer. 



 Overnatning koster 350 kr. /pers/weekend. 

 

Indhold: 

 Callere: Geoff Cubitt, England. 

              Måske Kathy Anderson, USA eller Cis Hinckle, USA. 

 Musik: The English Contradance Band  

              Vertical Expressions, England 

 Programmet er endnu ikke helt fastlagt. Vi planlægger med åbne baller fredag og  

lørdag, desuden lørdag og søndag enkeltvis. Dette for at få flere deltagere fra  

lokalområdet. De er ikke kendt for at komme med ret mange steder.  

Forplejning: 

 Nyt, da vi ikke tidligere har haft med morgenmad at gøre. 

 Marsk pølser: tilbud i dag, må lige afvente lidt. 

 Vi laver selv kager. Helga: pladekage til fredag aften. Jane og Karin laver til lørdag   

aften. 

Pris og tilmelding: 

 995 kr. for hele weekenden.  

 Tilmelding fra 1.4. 2014 via vores hjemmeside.  

 Squares and Contras har os på deres kalender, bliver jævnligt opdateret.  

 Helga lægger det ind på vores egen hjemmeside.  

Budget:  

 Foreløbigt underskud:  6.500 kr.-10.000kr afhængig af deltagerantal 

Underskudsgaranti fra Sønderborg, 7,500 kr. Er indregnet. 

 Tilsagn om tilskud TSCDD. Beløb ukendt.  

Arbejdsgruppen: 

 Jane og Erik, Vagn, Helga og Kurt, Bente og Henning og Peter og mig. 

 Alle er engagerede og har budt ind med gode idéer. Alle er helt med på, at det bliver  

arbejde og ikke så meget dans   

 

Vi glæder os til at få festivalen op at stå, men det er et stort arbejde. Vi håber, der vil være bare nogle 

af jer, der vil bakke op om den, om ikke andet, så til de enkelte workshops eller dags- programmer.  

Karin Dalager Udvalgsformand 

 

Bestyrelsens beretning 2014 

 

Sidste generalforsamling afholdt januar 2014      

Følgende blev flg. valgt til/genvalgt til/fortsætter i bestyrelsen:             

 
Formand:  Helga Prehn genvalgt 

Kasserer  Tove Rasmussen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem Jette Steen Hansen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem Henning Buchard (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem  Jane Steg (nyvalgt) 

1 suppleant  Karin Dalager (ikke på valg) 

2 suppleant  Glendi Hvidkilde (nyvalgt) 

Revisor  Edel Høj (ikke på valg) 

Revisor  Margit Schlosser (nyvalgt) 

Revisorsuppleant Kaj Abildgaard(genvalgt) 

Revisorsuppleant Bente Jørgensen (nyvalgt) 

      

Vedtægtsændringer:   

Der var ingen vedtægtsændringer 

 



Generalforsamlingen januar 2014 blev afholdt på Købmandsgården med spisning af landgangsbrød. 

Der var meget stort og fint fremmøde. Kontingentet blev forhøjet fra sæson 2014/2015 fra 400 kr. til 

450 kr. Det var en hyggelig aften igen med meget stor tilslutning. 

Det tager vi i bestyrelsen som opbakning til vores forening. Tusind tak til alle.   

 

 
Årets forløb og begivenheder 

 

Workshops i Les Lanciers 
Året startede med 2 workshops søndage, hvor der blev danset Les Lanciers med undertegnede som 

instruktør. Tilbagemeldingen fra de fremmødte var, at det var udbytterigt og sjovt. Vi havde endda 

besøg fra Holstebro. Vi var 2 squares begge søndage – ikke så mange, men det var meget hyggeligt.  

 

Sæsonafslutning 2014 

Sæsonafslutningen, afholdt i Sønderskovskolens festsal, var en dejlig aften. Hygge og medbragt mad 

startede vi med. Sønderborg Contradance Band leverede musikken denne aften. Vi havde en rigtig fin 

aften med glade mennesker. Traditionen tro sluttede vi igen af med fællessangen ”Skould gammel 

venskab rein forgå”.  

Det er og bliver en stærk fornemmelse af sammenhold og fællesskab at afslutte en aften på denne 

måde – og de medlemmer, der var med, var fantastisk gode til at hjælpe bestyrelsen med 

oprydningen. 

 

Sommerdans på Skovkroen  

Den årligt tilbagevendende ”Sommerdans på Skovkroen” i Nørreskoven viste sig at være et ekstra hit 

i år. Vi var 70 mennesker fra mange steder fra i Jylland og på Fyn.  Vi valgte, at aftenen skulle være 

åben for alle, og at man – hvis man var caller – havde mulighed for at calle et par danse. Poul- Erik 

Nilsson, Ebeltoft, Frede Olsen fra Tommerup og Finn Nielsen fra Bramming callede hver et par 

danse. Arrangementet var en stor succes, og vi havde vejret med os. Det var en smuk lun forårsdag i 

slutningen af maj, hvor vi kunne nyde lækre grillpølser samt kolde øl og vand. Dejligt var det, at 

musikerne også kom og deltog i pølsespisningen. Det sociale var i højsædet, vejret var perfekt, og 

dansen gik forrygende – med musikken leveret af Sønderborg Contradance Band, der igen i år havde 

tilbudt at spille gratis den aften.  Stor tak til alle jer medlemmer, der også deltog, og også stor tak til 

musikerne. 

 

Opvisningsholdet  

Det lokale opvisningshold kom ikke i gang. Det vil sige, at vi i år valgte, at vi ville stille med et hold, 

som var sammensat til lejligheden, såfremt vi fik tilbud om at deltage ved et arrangement. Sønderborg 

Contradance endte med at være forhindret i at deltage i Kulturnatten 2014, som ellers er 

opvisningsholdets højdepunkt. Årsagen var, at DGI afholdt Danse- og Musikfestival i Lemvig år, og 

det faldt på den samme weekend som Kulturnatten. Vi besluttede, at Sønderjylland skulle 

repræsenteres ved festivalen i Lemvig og hermed også de medlemmer fra Sønderborg Contradance, 

som ønskede at deltage. Som en sidebemærkning skal nævnes, at vi havde en yders seværdig 

opvisning mellem kraftig bygeregn i Lemvig.  

 

 

Den Sønderjyske Sommerfestival 

Året har haft stor fokus på Den Sønderjyske Festival, som vi alle var spændte på udfaldet af. 

Arbejdsgruppen har været i gang hele året samt året før. Resten fortæller Karin, men bestyrelsen kan 

godt sige, at Sønderborg Contradance kan være stolte over et fantastisk arrangement. (Karins 

beretning fra Den Sønderjyske Festival) 

 

 

 

 



Åbent arrangement med rundvisning og dans i Gråsten Slotspark inden sæsonstart 

I august havde vi et åbent arrangement, hvor Erik Steg igen havde en rundvisning i Gråsten Slotspark. 

Derefter var der dans for alle i den lune sensommeraften. Det var rigtig hyggeligt, og vi var ca. 40 

dansere, hvoraf 10-15 var nye, som gerne ville prøve dansen.  

 

 

Sæson 2014- 2015 

 

Sæsonstart, medlemstal og tiltag 

Igen i år har vi har måttet tage afsked med nogle medlemmer, idet alder eller fysiske problemer sætter 

stopper for dansen. Derfor har det været ekstra rart at kunne byde nye medlemmer velkommen. Vi var 

en del til at begynde med, men nogle er stoppet undervej. Ved årets udgang talte foreningen 47 

medlemmer. Det er lidt problematisk at holde medlemstallet – ikke kun her men på landsplan er det 

dalende, og der er ikke den tilgang, som man gerne så. 

 

20 års jubilæum-En søndag i Søgaard – Løvfaldsbal. 

Squaredanceforeningen i Søgaard var ophørt, og da denne forening har afholdt et traditionsrigt åbent 

arrangement ”En Søndag i Søgaard”, blev bestyrelsen for Sønderborg Contradance enige om at 

overtage forpligtelserne ved at afholde dette arrangement i 2014. Sønderborg Contradance havde som 

forening 20 års jubilæum, så bestyrelsen valgte at slå det hele sammen – også med vores eget 

løvfaldsbal, og lave en god og festlig eftermiddag. Reel de Quebec leverede musikken, Lagkagehuset 

jubilæumskagerne og Karin, Lisbeth og Helga callede. Det blev en succesrig eftermiddag med 

mellem 100 og 120 fremmødte. TSCDD var villige til at give et tilskud til arrangementet, og der var 

igen mange hjælpere, som gav en uvurderlig hånd med. 

 

Workshops  

Ud over almindelig dans med orkester og kaffeaftener bød efteråret på 2 åbne workshops, i 

henholdsvis western squares og indviklede danse, som Karin Dalager instruerede. Dette var et par 

gode og lærerige eftermiddage, hvor der stadig var tid til sjov. Det bliver nok en tradition, foreningen 

vil fortsætte med, idet det så er muligt at tilbyde noget for de dansere, der er ekstra øvede, og hvor der 

er tid for calleren til at afprøve specielle problemdanse.  

 

Juleafslutningen i december  

At spise sammen ved juletid skaber en speciel hygge. Dette var et arrangement kun for medlemmer. 

Sønderborg Contradance spillede til. Formanden måtte ty til sengen pga. influenza, men bestyrelsen 

havde styr på arrangementet, som forløb rigtigt godt med godt 40 tilmeldte. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

Ny hjemmeside 

For øjeblikket pusler bestyrelsen med en ny hjemmeside. Erik Steg har lovet at være behjælpelig, så 

den vil fremkomme snarest. Adressen er stadig www.sonderborg-contradance.dk 

 

Orkestrene 

Sønderborg Contradance Band har i år igen været vores faste husorkester ved de baller, vi afholder.  

Borderstrings har i år tilbudt at spille 3 gange i foråret og 3 gange i efteråret. Vores medlemmer 

nyder, at der er levende musik  

Fantastisk fornemt at vi i Sønderborg Contradance kan trække på to lokale orkestre. Stor tak til begge 

orkestre. 

 

 

 

 

 

http://www.sonderborg-contradance.dk/


Arbejdet i bestyrelsen  

Bestyrelsen har i år igen haft nok at se til. Der skal forberedelser til hvert arrangement. Facebook er 

blevet brugt i år igen til at sprede vores dans. Jette Steen Hansen forlod bestyrelsen i sommer, idet 

hun flyttede til Bogense. Glendi trådte ind som bestyrelsesmedlem i stedet. 

 

Det har været et spændende år med mange gode udfordringer.         

Stor tak skal lyde til alle medlemmer for god opbakning og hjælp, når bestyrelsen har brug for det.  

 

I håbet om at det må fortsætte i mange år  

På vegne af bestyrelsen for Sønderborg Contradance 

Helga Prehn 

Formand 

 

Bestyrelsens beretning 2014 
 

Hjemmeside: www.sonderborg-contradance.dk 

 

  Sidste generalforsamling afholdt januar 2014      

 

Følgende blev flg. valgt til/genvalgt til/fortsætter i bestyrelsen:             

 
Formand:  Helga Prehn genvalgt 

Kasserer  Tove Rasmussen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem Jette Steen Hansen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem Henning Buchard (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem  Jane Steg (nyvalgt) 

1 suppleant  Karin Dalager (ikke på valg) 

2 suppleant  Glendi Hvidkilde (nyvalgt) 

Revisor  Edel Høj (ikke på valg) 

Revisor  Margit Schlosser (nyvalgt) 

Revisorsuppleant Kaj Abildgaard(genvalgt) 

Revisorsuppleant Bente Jørgensen (nyvalgt) 

      

 

 

Vedtægtsændringer:   

Der var ingen vedtægtsændringer 

 

Generalforsamlingen januar 2014 blev afholdt på Købmandsgården med spisning af landgangsbrød. 

Der var meget stort og fint fremmøde. Kontingentet blev forhøjet fra sæson 2014/2015 fra 400 kr. til 

450 kr. Det var en hyggelig aften igen med meget stor tilslutning. 

Det tager vi i bestyrelsen som opbakning til vores forening. Tusind tak til alle.   

 

 

Årets forløb og begivenheder 
Workshops i Les Lanciers 
Året startede med 2 workshops søndage, hvor der blev danset Les Lanciers med undertegnede som 

instruktør. Tilbagemeldingen fra de fremmødte var, at det var udbytterigt og sjovt. Vi havde endda 

besøg fra Holstebro. Vi var 2 squares begge søndage – ikke så mange, men det var meget hyggeligt.  

 

Sæsonafslutning 2014 

Sæsonafslutningen, afholdt i Sønderskovskolens festsal, var en dejlig aften. Hygge og medbragt mad 

startede vi med. Sønderborg Contradance Band leverede musikken denne aften. Vi havde en rigtig fin 

http://www.sonderborg-contradance.dk/


aften med glade mennesker. Traditionen tro sluttede vi igen af med fællessangen ”Skould gammel 

venskab rein forgå” .  

Det er og bliver en stærk fornemmelse af sammenhold og fællesskab at afslutte en aften på denne 

måde – og de medlemmer, der var med, var fantastisk gode til at hjælpe bestyrelsen med 

oprydningen. 

 

Sommerdans på Skovkroen  

Den årligt tilbagevendende ”Sommerdans på Skovkroen” i Nørreskoven viste sig at være et ekstra hit 

i år. Vi var 70 mennesker fra mange steder fra i Jylland og på Fyn.  Vi valgte, at aftenen skulle være 

åben for alle, og at man – hvis man var caller – havde mulighed for at calle et par danse. Poul- Erik 

Nilsson, Ebeltoft, Frede Olsen fra Tommerup og Finn Nielsen fra Bramming callede hver et par 

danse. Arrangementet var en stor succes, og vi havde vejret med os. Det var en smuk lun forårsdag i 

slutningen af maj, hvor vi kunne nyde lækre grillpølser samt kolde øl og vand. Dejligt var det, at 

musikerne også kom og deltog i pølsespisningen. Det sociale var i højsædet, vejret var perfekt, og 

dansen gik forrygende – med musikken leveret af Sønderborg Contradance Band, der igen i år havde 

tilbudt at spille gratis den aften.  Stor tak til alle jer medlemmer, der også deltog, og også stor tak til 

musikerne. 

 

Opvisningsholdet  

Det lokale opvisningshold kom ikke i gang. Det vil sige, at vi i år valgte, at vi ville stille med et hold, 

som var sammensat til lejligheden, såfremt vi fik tilbud om at deltage ved et arrangement. Sønderborg 

Contradance endte med at være forhindret i at deltage i Kulturnatten 2014, som ellers er 

opvisningsholdets højdepunkt. Årsagen var, at DGI afholdt Danse- og Musikfestival i Lemvig år, og 

det faldt på den samme weekend som Kulturnatten. Vi besluttede, at Sønderjylland skulle 

repræsenteres ved festivalen i Lemvig og hermed også de medlemmer fra Sønderborg Contradance, 

som ønskede at deltage. Som en sidebemærkning skal nævnes, at vi havde en yders seværdig 

opvisning mellem kraftig bygeregn i Lemvig.  

 

 

Den Sønderjyske Sommerfestival 

Året har haft stor fokus på Den Sønderjyske Festival, som vi alle var spændte på udfaldet af. 

Arbejdsgruppen har været i gang hele året samt året før. Resten fortæller Karin, men bestyrelsen kan 

godt sige, at Sønderborg Contradance kan være stolte over et fantastisk arrangement. (Karins 

beretning fra Den Sønderjyske Festival) 

 

Åbent arrangement med rundvisning og dans i Gråsten Slotspark inden sæsonstart 

I august havde vi et åbent arrangement, hvor Erik Steg igen havde en rundvisning i Gråsten Slotspark. 

Derefter var der dans for alle i den lune sensommeraften. Det var rigtig hyggeligt, og vi var ca. 40 

dansere, hvoraf 10-15 var nye, som gerne ville prøve dansen.  

 

 

 

 

   

 

 

Sæson 2014- 2015 

 

Sæsonstart, medlemstal og tiltag 

Igen i år har vi har måttet tage afsked med nogle medlemmer, idet alder eller fysiske problemer sætter 

stopper for dansen. Derfor har det været ekstra rart at kunne byde nye medlemmer velkommen. Vi var 

en del til at begynde med, men nogle er stoppet undervej. Ved årets udgang talte foreningen 47 

medlemmer. Det er lidt problematisk at holde medlemstallet – ikke kun her men på landsplan er det 

dalende, og der er ikke den tilgang, som man gerne så. 



 

20 års jubilæum-En søndag i Søgaard – Løvfaldsbal. 

Squaredanceforeningen i Søgaard var ophørt, og da denne forening har afholdt et traditionsrigt åbent 

arrangement ”En Søndag i Søgaard”, blev bestyrelsen for Sønderborg Contradance enige om at 

overtage forpligtelserne ved at afholde dette arrangement i 2014. Sønderborg Contradance havde som 

forening 20 års jubilæum, så bestyrelsen valgte at slå det hele sammen – også med vores eget 

løvfaldsbal, og lave en god og festlig eftermiddag. Reel de Quebec leverede musikken, Lagkagehuset 

jubilæumskagerne og Karin, Lisbeth og Helga callede. Det blev en succesrig eftermiddag med 

mellem 100 og 120 fremmødte. TSCDD var villige til at give et tilskud til arrangementet, og der var 

igen mange hjælpere, som gav en uvurderlig hånd med. 

 

Workshops  

Ud over almindelig dans med orkester og kaffeaftener bød efteråret på 2 åbne workshops, i 

henholdsvis western squares og indviklede danse, som Karin Dalager instruerede. Dette var et par 

gode og lærerige eftermiddage, hvor der stadig var tid til sjov. Det bliver nok en tradition, foreningen 

vil fortsætte med, idet det så er muligt at tilbyde noget for de dansere, der er ekstra øvede, og hvor der 

er tid for calleren til at afprøve specielle problemdanse.  

 

Juleafslutningen i december  

At spise sammen ved juletid skaber en speciel hygge. Dette var et arrangement kun for medlemmer. 

Sønderborg Contradance spillede til. Formanden måtte ty til sengen pga. influenza, men bestyrelsen 

havde styr på arrangementet, som forløb rigtigt godt med godt 40 tilmeldte. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

Ny hjemmeside 

For øjeblikket pusler bestyrelsen med en ny hjemmeside. Erik Steg har lovet at være behjælpelig, så 

den vil fremkomme snarest. Adressen er stadig www.sonderborg-contradance.dk 

 

Orkestrene 

Sønderborg Contradance Band har i år igen været vores faste husorkester ved de baller, vi afholder.  

Borderstrings har i år tilbudt at spille 3 gange i foråret og 3 gange i efteråret. Vores medlemmer 

nyder, at der er levende musik  

Fantastisk fornemt at vi i Sønderborg Contradance kan trække på to lokale orkestre. Stor tak til begge 

orkestre. 

 

 

Arbejdet i bestyrelsen  

Bestyrelsen har i år igen haft nok at se til. Der skal forberedelser til hvert arrangement. Facebook er 

blevet brugt i år igen til at sprede vores dans. Jette Steen Hansen forlod bestyrelsen i sommer, idet 

hun flyttede til Bogense. Glendi trådte ind som bestyrelsesmedlem i stedet. 

 

 

Det har været et spændende år med mange gode udfordringer.         

Stor tak skal lyde til alle medlemmer for god opbakning og hjælp, når bestyrelsen har brug for det.  

 

I håbet om at det må fortsætte i mange år  

På vegne af bestyrelsen for Sønderborg Contradance 

Helga Prehn 

Formand 

Beretning den sønderjyske sommerfestival 2014. 
Vi havde i vores oplæg været optimister og regnet med 100 deltagere. Det viste sig at være for meget, 

der kom 72 overnattende gæster. Der kom 7 til fuldt program uden overnatning og nogle til ballerne 

fredag og lørdag og nogen hele lørdag. Derfor måtte vi indkassere et underskud på  9.160kr. Vi havde 

http://www.sonderborg-contradance.dk/


søgt Sønderborg kommune om en underskudsgaranti, der var på 7500 kr, som vi fik. TSCDD betalte 

så resten. Vores regnskab balancerer nu. 

Vores helhedsindtryk er, at festivalen var en stor succes. Vi har fået mange roser fra deltagerne. 

Huset, spisesalen, dansesalene, callerne og musikerne, maden og specielt hjælpernes ihærdighed og 

imødekommenhed.  Vi fik det problem, at Kathy Anderson måtte melde fra på grund af mandens 

sygdom. Vi fik en canadier ved navn Bev Birnbaum i stedet. Nogen mente, at hun var for stille. Vi 

har talt om, at hun måske blev lidt overrasket over niveauet hos danserne her. Hun var meget glad for 

at have været her.  

Geoff Cubitt hittede i den grad. Han kunne få folk med og var et livstykke på scenen.  

English Contradance band leverede varen, som de plejer 

Vertical Expressions var et godt band med medrivende musik. Hvis de havde været en 

smule mere ” ud over scenekanten”, havde det været alle tiders. Jeg kan forstå, at de nu er hyret til 

Tommerup i år.  

Fin service fra Marsk pølser, som leverede maden til hele weekenden, desuden havde vi en aftale med 

Superbrugsen om tilbagelevering af de drikkevarer, vi ikke fik solgt. Vi skulle ikke engang aflevere 

det selv, de kom og hentede det. 

Jeg vil sige, at hjælpergruppen gjorde et kæmpearbejde. Alle arbejde en vis del ud af bukserne og fik 

tingene til at fungere. Vi er den samme gruppe igen i år, så det kan kun blive godt. 

 

Status på kommende sommerfestival2015 

Vi arbejder nu på dette års festival. Callerne er på plads. Kathy  Anderson kommer i år. Hun mistede 

sin mand i sensommeren sidste år, men er klar til at komme til Højer. Geoff Cubitt blev så populær, at 

man bad om, at han blev inviteret igen. Det gjorde vi så og han kommer. ECDB kommer, dem kan vi 

jo ikke undvære. Vi har inviteret et nyt engelsk orkester, The Night Before, som vi er meget spændte 

på. Det er unge mennesker, som spiller rigtig godt.  Aftalerne med Højer efterskole, Marsk pølser og 

Brugsen er på plads.  

Tilbuddene til ophold, dvs. hele weekenden, hele weekenden uden overnatning, hele lørdag uden 

morgen mad, ballerne fredag og lørdag, er som sidste år. Prisen er det samme. Vi opererer med et 

budgetunderskud på 6090 kr. ved et deltagerantal på 80. TSCDD lovede på festivalen sidste år, at 

tilskuddet i år kunne komme helt op på 17.000 kr. Det er meget flot, men derfor behøver vi ikke at 

rutte med pengene. 

Vi håber selvfølgelig at succesen har rygtedes, så der nu kommer flere end sidste år. Jeg 

vil gerne skubbe lidt til jer, som ikke kunne være der sidste år. Prøv at se, om det ikke kan passes ind i 

kalenderen. Valgmulighederne af ophold er lavet med henblik på at flere af vore egne ville kunne 

deltage. Der kom nogen fra Skærbæk, som ellers ikke havde mulighed for at komme hele weekenden. 

Tilmeldingen starter igen d 15.4. 2015 

Til sidst vil jeg gerne rose og sige tak til alle i gruppen. Bente og Henning, Jane og Erik, Helga og 

Kurt, Vagn og Peter. I gør et fantastisk stykke arbejde og det er dejligt at se den gejst, I går til 

arbejdet med. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer og jeg er rigtig glad for, at I har valgt at 

fortsætte igen i år.          

Karin Dalager 

Udvalgsformand 

 

 
 

 


