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Nyhedsbrev april 2018 
 

Løvfaldsbal  
Så er der endelig styr på løvfaldsballet. Datoen bliver den 7
Sundeved Forsamlingsgård og Sønderborg Contradance Band 
Vi håber, at I kommer, velvidende at I har meldt ud at lørdag vil være bedst. 
Programmet bliver som beskrevet i sidste nyhedsbrev.
Så nu kan I sætte den rigtige dato i kalenderen
 

Fotografier 
Vi har brug for jeres hjælp til at tage fotografier 
arrangementer. Det vil være dejligt hele tiden at have nye at 
programmer, skrives nyhedsbrev, til hjemmesiden og laves PR materia
Fotografier vi især mangler er nogen
I sender bare til en i bestyrelsen. Så sørger vi for at få dem gemt
 

Kulturnat 
Det var desværre ikke muligt at samle medlemmer nok til 3 squares. Det betyder
deltager i kulturnatten. 
 

PR materiale 
I samarbejde med DGI har vi fået udarb
kan bruge til at dele rundt, når vi kommer ud
ændres i forhold til, hvad den skal bruges til. Den kan 
fortælle om vores forening og den kan reklamere om et 
arrangement og hvad vi ellers kan komme i tanke om
bruge den til. 
Vi har også fået kontakt til Sønderborg Nyt
fortælle om vores arrangementer i deres digitale avis.
 

Afslutning  
Den 4. april havde vi afslutningsbal. 34 medlemmer 
mødte op og vi havde en rigtig hyggelig aften
også fik sagt tak til vores callere for deres indsats
taget afsked med Helga. Hun har lovet at møde op til 
vores arrangementer for at calle.
 
Virksomhedsbesøg  

 
 
Den 17. april kl. 19.00 
besøger vi Sønderborg 
på e
Der er begrænsede pladser, så først til mølle princippet gælder.
Vi håber at vi får arrangeret med en kop kaffe og et stykke kag
Husk derfor en kop og en tallerken og hvad i ellers skal bruge.

 
Venlig hilsen 
bestyrelsen 
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faldsballet. Datoen bliver den 7. oktober kl.10 
Sønderborg Contradance Band kan komme. 

Vi håber, at I kommer, velvidende at I har meldt ud at lørdag vil være bedst. 
m beskrevet i sidste nyhedsbrev. 

sætte den rigtige dato i kalenderen. 

Vi har brug for jeres hjælp til at tage fotografier og videoer til dans og vores forskellige 
Det vil være dejligt hele tiden at have nye at vælge imellem

programmer, skrives nyhedsbrev, til hjemmesiden og laves PR materiale.
Fotografier vi især mangler er nogen, hvor vi tydelig kan se glade ansigter. 
I sender bare til en i bestyrelsen. Så sørger vi for at få dem gemt til senere brug

Det var desværre ikke muligt at samle medlemmer nok til 3 squares. Det betyder

I samarbejde med DGI har vi fået udarbejdet en flyer, som 
når vi kommer ud. Den kan 

hvad den skal bruges til. Den kan 
og den kan reklamere om et 

arrangement og hvad vi ellers kan komme i tanke om at 

Vi har også fået kontakt til Sønderborg Nyt, som gerne vil 
fortælle om vores arrangementer i deres digitale avis. 

afslutningsbal. 34 medlemmer 
mødte op og vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi 
også fik sagt tak til vores callere for deres indsats og fik 

Hun har lovet at møde op til 
vores arrangementer for at calle. 

Den 17. april kl. 19.00 
besøger vi Sønderborg Kraftvarmeværk. Tilmelding skal ske til Orla 
på e- mail: orla.soerensen@gmail.com 
Der er begrænsede pladser, så først til mølle princippet gælder.

håber at vi får arrangeret med en kop kaffe og et stykke kag
Husk derfor en kop og en tallerken og hvad i ellers skal bruge.

contradance.dk 

. oktober kl.10 -16. Her kan vi leje 
komme.  

Vi håber, at I kommer, velvidende at I har meldt ud at lørdag vil være bedst.  

til dans og vores forskellige 
vælge imellem, når der skal laves 

le. 
hvor vi tydelig kan se glade ansigter.  

til senere brug. 

Det var desværre ikke muligt at samle medlemmer nok til 3 squares. Det betyder, at vi i år ikke 

vi 

ilmelding skal ske til Orla 

Der er begrænsede pladser, så først til mølle princippet gælder. 
håber at vi får arrangeret med en kop kaffe og et stykke kage. 

Husk derfor en kop og en tallerken og hvad i ellers skal bruge. 


