
 

Hjemmeside: 

Nyhedsbrev maj måned 2016
  Sommerfestival i Højer 
Den 22., 23. og 24. juli er der igen sommerfestival på Højer efterskole. 
Bestyrelsen opfordrer til at I deltager i festivalen. Det 
af dans, musik og mulighed for at møde square og 
contra dansere fra hele landet. 
Har I ikke lyst til at deltage hele weekenden er det 
muligt at deltage hele lørdag eller kun til bal fredag 
eller lørdag aften. 
Se programmet på hjemmesiden. 
Vi håber at se mange af jer.  
 Kulturnat den 19. august 
Vi har igen meldt os til at deltage i kulturnatten. Helga Prehn caller og er i gang med at samle 
holdet, som skal optræde. I må meget gerne melde jer til Helga, hvis i vil v
allerede har meldt jer. 
Når Helga har tidspunkt for hvornår, vi skal danse sender hun besked om tidspunkt og øve
til dem, der er med på holdet. 
Når vi har danset, hygger vi os sammen med en vand eller en øl.
 Opstartsdans den 30. august kl. 18.30

Som vi har gjort de sidste par år
I år bliver det på Cathrines Minde teglværk
Broager
Inden vi danser
Lehmann Petersen fortæller om stedet.
Vi drikker
have en stol at sidde på

 Flere medlemmer 
I bestyrelsen har vi i et stykke tid snakket om
ikke fundet de vises sten. 
Henning Burchard har påtaget sig opgaven at stå i spidsen for at samle en gruppe, som skal 
have til opgave at komme med ideer til
Henning har allerede snakket med flere af jer
lyst til at være med eller har ideer
 Så er det sommer 
Vi håber I alle får en dejlig sommer og glæder os til at se jer alle til 
næste sæson, som starter den 6. september kl. 19 på 
Købmandsgården. 
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 
 

 
 
 

Hjemmeside: www.sonderborg-contradance.dk

Nyhedsbrev maj måned 2016 
 

Den 22., 23. og 24. juli er der igen sommerfestival på Højer efterskole.  
Bestyrelsen opfordrer til at I deltager i festivalen. Det er en rigtig hyggelig weekend med masser 
af dans, musik og mulighed for at møde square og 
Har I ikke lyst til at deltage hele weekenden er det 
muligt at deltage hele lørdag eller kun til bal fredag 

grammet på hjemmesiden.  

Vi har igen meldt os til at deltage i kulturnatten. Helga Prehn caller og er i gang med at samle 
I må meget gerne melde jer til Helga, hvis i vil v

Når Helga har tidspunkt for hvornår, vi skal danse sender hun besked om tidspunkt og øve
Når vi har danset, hygger vi os sammen med en vand eller en øl. 

ugust kl. 18.30 
Som vi har gjort de sidste par år, varmer vi op til sæsonen.
I år bliver det på Cathrines Minde teglværk 
Broager. 
Inden vi danser, er der rundvisning på teglværket og Jørn 
Lehmann Petersen fortæller om stedet. 
Vi drikker en kop kaffe i pausen. Så HUSK kaffekurven. Hvis I
have en stol at sidde på, skal I selv tage den med.

I bestyrelsen har vi i et stykke tid snakket om, hvordan vi kan få flere medlemmer. Vi har endnu 
Burchard har påtaget sig opgaven at stå i spidsen for at samle en gruppe, som skal 

have til opgave at komme med ideer til, hvad vi kan gøre. 
Henning har allerede snakket med flere af jer, når lejligheden har budt sig. Hvis nogen af jer har 

med eller har ideer, så kan I henvende jer til Henning. 

Vi håber I alle får en dejlig sommer og glæder os til at se jer alle til 
næste sæson, som starter den 6. september kl. 19 på 

contradance.dk 

er en rigtig hyggelig weekend med masser 

Vi har igen meldt os til at deltage i kulturnatten. Helga Prehn caller og er i gang med at samle 
I må meget gerne melde jer til Helga, hvis i vil være med og ikke 

Når Helga har tidspunkt for hvornår, vi skal danse sender hun besked om tidspunkt og øve aftner 

varmer vi op til sæsonen. 
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