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Hilsen fra Helga 
Kurt og jeg har solgt vores h
naturligvis med blandede følelser, da vi har boet 33 år i Broager, og især at vi må sige 
"farvel" til de ugentlige danseaftener, baller samt calling med jer. Vi har danset siden 
først i 90'erne, og haft nogle vidunderlige oplevelser sa
stort savn at undvære jer! I er alle fantastiske mennesker. Det har været sjovt både at 
calle og danse, men vi tænker, at I nok ikke slipper for at se os ind imellem i fremtiden. 
Vi vil i hvert fald gerne inviteres 
Vi vil forsøge at fortsætte i det omfang, vi kan indtil sæsonafslutning 
ballet i Skovkroen.  
Tiden vil vise, om det er muligt for os at starte contra
område, vi flytter til eller vi skal 
Tusind tak til jer alle - herunder naturligvis også en aktiv bestyrelse. Heldigvis er der 
endnu nogle måneder sammen med jer alle :
I er altid velkomne til at kigge ind. Vi skal bo ca. 5 km fra Fynshav/Bøjden færgen: 
Bogøvej 27, 5600 Faaborg
Kurt og Helga 
 
Workshop 
Helgas sidste workshop var en stor succes. 18 dansere 
mødte op. Det var en blanding af medlemmer og gæster 
ude fra, som deltog. 
På grund af de aflysninger 
der nu planlagt nye. 
Helgas workshop med lancier bliver den 4. februar 
Karins med danse for øvede bliver den 4. marts
 
Generalforsamling 
Vi indkalder allerede nu til generalforsamli
bliver ifølge vores vedtægter. I får en endelig dagsorden senere. 
Hvis I har forslag til vedtægtsændringer
senest den 31. december.
 
Kommende arrangementer
Vores juleafslutning er den 6. december. Hvis I
tilmeldt jer, kan I stadig nå det. 
Husk at I skal have en gave med. Se invitationen til 
juleafslutningen på hjemmesiden
 
Julen og nytåret nærmer sig
Vi i bestyrelsen vil ønske alle en glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
Venlig hilsen bestyrelsen
 
 
 

 
 
 

Hjemmeside: www.sonderborg-contradance.dk

november 2017 

Kurt og jeg har solgt vores hus i Broager og flytter den 1. marts til Fyn. Det er 
naturligvis med blandede følelser, da vi har boet 33 år i Broager, og især at vi må sige 
"farvel" til de ugentlige danseaftener, baller samt calling med jer. Vi har danset siden 

og haft nogle vidunderlige oplevelser sammen med jer alle. Det bliver et 
stort savn at undvære jer! I er alle fantastiske mennesker. Det har været sjovt både at 
calle og danse, men vi tænker, at I nok ikke slipper for at se os ind imellem i fremtiden. 
Vi vil i hvert fald gerne inviteres - både til at danse og calle :-).  
Vi vil forsøge at fortsætte i det omfang, vi kan indtil sæsonafslutning 

Tiden vil vise, om det er muligt for os at starte contra- og square dance op i det 
område, vi flytter til eller vi skal finde en danseforening.  

herunder naturligvis også en aktiv bestyrelse. Heldigvis er der 
endnu nogle måneder sammen med jer alle :-). 
I er altid velkomne til at kigge ind. Vi skal bo ca. 5 km fra Fynshav/Bøjden færgen: 

5600 Faaborg 

Helgas sidste workshop var en stor succes. 18 dansere 
mødte op. Det var en blanding af medlemmer og gæster 

På grund af de aflysninger af workshops der har været, er 

kshop med lancier bliver den 4. februar 2018 og 
Karins med danse for øvede bliver den 4. marts 2018. Se nærmere på hjemmesiden.

Vi indkalder allerede nu til generalforsamling den 30.januar. 2018 kl. 19. D
dtægter. I får en endelig dagsorden senere. 
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