
September måned er gratis, så kom og prøv det.        

”Pas på”: Det smitter. 

Pris for hele sæsonen 450 kr. 

Pris for passive medlemmer 100 kr.  

Indbetaling senest 1.10. 2018 til Sydbank: 

Reg. 8060 kontonr. 1063169 

Tirsdag den 28. august 2018 

Dans på promenaden ved  

Sønderborg Slot kl. 18.30 — 21.00 

Inviter venner og naboer med, så de 

kan prøve at danse square- og contradance. 

HUSK kaffekurv. 

Søndag den 7. oktober 2018 

Løvfaldsbal kl. 10.00 — 16.00 

i Sundeved Forsamlingsgaard 

HUSK tallerkner, bestik, glas og hvad i ellers skal bruge til 

måltiderne. 

Pris: 150 kr. for entre, frokost, kaffe og kage 

Tirsdag den 5. december 2018 

Juleafslutning kl. 18.00 — 22.00 

i Multisalen Dybbøl-Skolen 

HUSK mad og kaffekurv 

Tirsdag den 29. januar 2019 

Foreningen er vært for foreningens medlemmer med lidt mad 

kl. 18.00 — 19.00 

Generalforsamling kl. 19.00 — ca. 20.00 

Dans fra kl. ca. 20.00 — 21.00 

Tirsdag den 2.. april 2019 

Sommerafslutning kl. 18.00 — 22.00 

i Multisalen Dybbøl-Skolen 

HUSK mad og kaffekurv 

Tirsdag den 28. maj 2019 

Sommerdans kl. 18.00 — 22.00 

på Skovkroen i Nørreskoven 

Pølser og drikkevarer kan købes. 

HUSK kaffekurv 

Har du behov for at få dine gæster rystet sammen 
ved din fest eller andet arrangement, så kommer vi 
gerne og giver en opvisning samt danser med dine 

gæster.  

Vi aftaler pris og hvor mange dansere, du ønsker.  
Vi kommer gerne til bl.a. 

 Privat fest og firmafest 

 Byfest og markedsdage 

 Andet 
 

Kort sagt – mangler du underholdning, så er  

Sønderborg Contradance et godt bud 

For nærmere oplysninger kontakt 
 

Karin Dalager, tlf. 61 33 69 76 
vesterballe22@outlook.dk 

 

 

Orla Kent Sørensen (Kasserer) 
Alssundvej 3, 6400 Sønderborg, 25 34 32 21 
orla.soerensen@gmail.com 

Henning Burchard (sekretær) 
Egen Kirkevej 5, Guderup, 6430 Nordborg,  
tlf. 40 42 01 31 
henning.egen@gmail.com 

Jane Steg 
Fiskbækvej 20, 6300 Gråsten, tlf. 74 65 25 67 
jane@esteg.dk 

Glendi Hvidkilde 
Møllegade 48, 6310 Broager, 24 42 33 64 
glendihvid@yahoo.dk 

Emmy Clausen 
Bækgade 31, 6430 Nordborg, 29 90 06 75 
baekgade@gmail.com 

Suppleanter: 
 
Henriette Roberts, 
Rantzausvej 20, 6200 Aabenraa, 20 99 51 59 
henriette.roberts@bbsyd.dk 
 
Bente Jørgensen 
Egen Kirkevej 5, 6430 Nordborg, 40 18 01 31 
bente.egen@gmail.com   

Karin Dalager 
og  
gæstecallere fra andre foreninger 



Dansesæsonen  er 

Fra den 4. september 2018 

Til den 2. april 2019 

i 

Købmandsgårdens  

gymnastiksal. 

Palmose 14, Dybbøl 

6400 Sønderborg 

 Øveaften hver tirsdag aften kl. 19 — 21 

 Kaffeaften  den sidste tirsdag  hver måned i  
dansesæsonen 

 Vores egne baller med levende musik   

 Sociale arrangementer f.eks. fællesspisning og virk-
somhedsbesøg 

 Andre foreningers baller 

 Weekend-stævne i Silkeborg 

Vi er så heldige at have vores eget lokale orkester  

Sønderborg Contradance  Band , som spiller til vores baller.  

Få nye venner og vær med i et nyt fællesskab  

med dansen i centrum! 

Eller fortsæt sammen med dem,  

du havde det sjovt med sidste år! 

Kom selv eller tag din partner eller ven med! 

Sønderborg Contradance Band 

www.sonderborg-contradance.dk 

Find os også på FaceBook 

Bare rolig … 
Det ser sværere ud, end det er. 

De fleste trin er gåtrin. 
Kan du tælle til 8 og kende forskel på  

højre og venstre. 
 Så mød op.  

Vi caller både på dansk og engelsk  

Social hygge er også en del af  
Sønderborg Contradance.  

Her fra sæsonafslutning. 

I denne sæson vil der ikke blive planlagt  

workshops. 

I stedet vil der på udvalgte danseaftner blive mu-

lighed for at danse lidt svære danse efter pausen 

Tidspunkter bliver meldt ud senere. 


