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Nyhedsbrev september 2017 
 
Opstartsdans ved Sønderborg Slot 
Så er sæsonen i gang.  
Vi fik en fantastisk start på strandpromenaden ved Sønderborg Slot.  
 

Vi havde valgt 
næsten den 
eneste 
sommeraften, der 
har været i år.  

 
Der var flere, der 

gik forbi, som lod sig friste og dansede med og flere blev 
stående for at se på.  
En skøn aften hvor det også var dejligt bare at sidde og 
drikke kaffe. Peter havde fødselsdag, så det gav oven i 
købet en lille en til kaffen. 
 
Sæsonstart 
Igen en dejlig aften hvor ca. 38 mødte op heraf flere nye. Som vi har gjort de sidste par 
år, fik vi et glas sekt til at starte på, så der lige blev lejlighed til at hilse på hinanden 
igen efter en våd sommer. 
 
Kulturnat 
I år deltog foreningen igen i kulturnatten. 
Det lykkedes at stille med 3 squares.  
Opvisningen gik fantastisk og alle dansere 
gjorde sig godt på Søndertorv.  
Bortset fra en lille byge under for-
træningen, var der tørvejr men køligt. 
Vejret gjorde nok, at der ikke var så 
mange tilskuere som sædvanligt. 
Werner havde som sædvanligt lagt et stort 
arbejde i at sammensætte musikken efter 
Helgas ønsker. 
 
Sommerfestivalen 
Desværre måtte vi aflyse sommerfestivalen. Der var ikke nok tilmeldte til, at økonomien 
kunne hænge sammen. De sidste år har der været underskud, så vi har konkluderet, at 
sommerfestivalens tid er forbi. Bestyrelsen skal på næste møde drøfte, om der er 
andre ting, vi kan gøre i stedet. Er der nogen af jer medlemmer, der har gode ideer, så 
sig endelig til. 
 
DGI  
Vi har haft den 1. arbejdsdag sammen med en konsulent fra DGI. Dagen gik med at 
blive klog på vores forening og få sat ord på det, der er godt ved at være medlem hos 
os og hvem vi er. Inden vi mødes igen, har vi fået nogle opgaver, hvor vi skal 
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undersøge nogle ting, som skal lede os hen til, hvor og hvordan vi kan skaffe nye 
medlemmer til foreningen. 
Den 28. oktober mødes vi igen med konsulenten, hvor vi skal arbejde videre ud fra det 
vi fandt ud af første gang og det vi i mellemtiden har fået undersøgt.  
Som medlemmer vi I blive spurgt om, hvilke foreninger ud over Sønderborg 
Contradance I har kontakt til. Ideen er, at vi måske kan finde nogle foreninger, som vi 
kan lave partnerskab med. Partnerskabet går ud på, at vi kan vise dem vores dans og 
vi kan bruge deres foreninger i vores arrangementer og dermed motivere andre til at 
komme til dans hos os og omvendt kan nogle at vores medlemmer, måske få lyst til at 
prøve noget i andre foreninger. 
I vil høre om hvad vi tager fat i, når vi kommer længere hen i forløbet. 
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 


