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Nyhedsbrev april 2017 
 
Afslutning på sæsonen 2016/17 
Vi nærmer os slutningen på sæsonen. Den 5. april kl. 
18.00 er det sidste danseaften i multisalen på Dybbøl 
Skolen. Vi håber rigtig mange af jer møder op. Husk mad, 
kaffe m.m. 
 
Kommende arrangementer       
Vi skal på virksomhedsbesøg på Linak torsdag den 27. april. I kan tilmelde jer besøget 
hos Glendi på e-mail: glendihvid@yahoo.dk 
Se opslag om besøget på hjemmesiden. 
 
Den 23. maj kl. 18 er der som vi plejer sommerdans på Skovkroen. Til dette 
arrangement, kan i tilmelde jer hos Orla på e-mail: orla.soerensen@gmail.com 
Se opslag om arrangementer på hjemmesiden. 
 
Sommerfestival i Højer i weekenden den 21., 22. Og 23. juli minder vi også lige om. Vi 
håber at mange har lyst til at deltage.  
Se festivalprogrammet og opslag om baller fredag og lørdag på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen har besluttet at vi igen deltager i Kulturnat i Sønderborg, som finder sted 
den 8. september. Helga vil meget gerne have at vide, hvem der vil være med til at 
lave opvisning. Giv hende besked på e-mail: helg0003@gmail.com 
 
½ time til nybegyndere i september måned 
Bestyrelsen har lyttet til jeres forslag til, hvordan vi kan byde nye medlemmer 
velkommen på en god måde. I september måned vil der være mulighed for nye 
dansere at komme kl.18.30 for at lære og øve begreber, som skal bruges resten af 
aftenen. Bestyrelsen møder op, så der er nogen at øve sammen med. 
Vi sætter annonce i avisen om tilbuddet, men håber også, at I reklamerer for det  
 
Medlemshvervning 
På generalforsamlingen og på bestyrelsesmøder har vi adskillige gange drøftet 
medlemshvervning. På bestyrelsesmøde den 10. maj får vi besøg af en konsulent fra 
DGI, som vi håber på, kan give os gode ideer til at finde flere medlemmer. 
 
25 mødte op for at danse Les Lancier 
Til Helgas sidste workshop mødte der dansere op fra nær og fjern for at danse med. 
Det blev en fantastisk eftermiddag med dans hygge og godt humør. Flere havde set 
det lille opslag i avisen. 

 
God påske 
Lige om hjørnet kommer påsken. Vi håber i alle får nogle gode dage, hvor 
det er muligt at hygge sammen med familie og venner. 
  
Venlig hilsen Bestyrelsen 
 

 


