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Nyhedsbrev august 2016 
Kære medlemmer 
Så nærmer tidspunktet sig, hvor vi igen skal i gang med at danse. Inden sæsonen starter op, håber jeg vi 
mødes på Cathrinesminde Teglværk den 30. august kl. 18.30, hvor vi skal høre om teglværket og 
bagefter på rundvisning. Jørn Lehmann Petersen fortæller om stedet og viser rundt sammen med en af 
guiderne på teglværket. Efter rundvisningen drikker vi kaffe og inden vi går hjem, danser vi i tørreladen. 
Helga er aftenens caller. 
HUSK at I er meget velkomne til at tage familie, venner og naboer med, så de kan prøve at danse 
contra- og squaredance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sæsonstart 
Efter at vi har varmet op på Cathrinesminde starter sæsonen den 6. september på Købmandsgården. 
Kender i nogen, der har lyst til prøve at danse sammen med os, så tag dem endelig med.  
September måned er gratis. 
 
Kulturnat i Sønderborg 
Igen i år er det lykkedes at samle et hold, som laver opvisning til kulturnatten den 19. august. Holdet 
optræder kl. 20.40 til kl. 21.00. Også her er det Helga, der caller. 
 
Sommerfestival i Højer 
Sommerfestivalen er overstået for i år. Vi havde en dejlig weekend med højt humør, masser af dans og 
solskin.  
Vi har efter festivalen fået en masse roser for arrangementet. 
Desværre var vi ikke nok til at undgå et underskud. Heldigvis får vi tilskud fra kommunen og vores 
hovedorganisation TSCDD dækker resten af underskuddet. 
På trods af underskuddet opfordrer TSCDD os meget kraftigt til at gennemføre sommerfestivalen næste 
år.  
Arbejdsgruppen, som har stået for det praktiske, har alle sagt ja til at være med til at planlægge og 
gennemføre næste års sommerfestival.  
Lige nu mangler vi kun at få tilbagemelding af Højer Efterskole, om vi kan leje skolen samme weekend 
næste år. 
Der var deltagere fra vores egen forening, som vi var rigtig glade for at se, men vi kunne godt ønske, at 
der kom flere, måske bare for en dag eller en aften. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen weekenden 
den 21., 22. og 23. juli 2017.  
Om et par år har somerfestivalen 25 års jubilæum. Det håber vi, at vi når. Men det kræver, at der stadig 
er deltagere til arrangementet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 


