
  
 

Sønderborg Contradance   
www.sonderborg-contradance.dk 

Nyhedsbrev september 2019 
 

 
Opstartsdans 
Så er sæsonen i gang. Den 27. august mødtes vi ved Gråsten Slot på den mest fantastiske 
sommeraften. Først var der rundvisning i den nye kongelige køkkenhave og derefter dansede vi 
på pladsen foran garagerne ved slottet. 30 var mødt op.  
 
Sæsonstart 

Den 3. september kom den rigtige opstart 
på sæson 19/20. Som vi plejer, startede vi 
med et glas bobler. 2 squares kunne det 
blive til.  
Desværre var der ikke mødt nye op. 
Kender I nogen, der måske kunne tænke 
sig at danse sammen med os, må I endelig 

tage dem med, så de i september måned kan prøve at danse og 
tage stilling til om det er noget, der skal fortsættes med.  
Husk at fortælle at september er gratis. 
 
Jubilæum 
Den 6. oktober har vi 25 års jubilæumsfest. Festen 
foregår i Dybbøl Forsamlingshus.  
Håber rigtig mange af jer vil være med til en dejlig 
dag med dans, god mad, kagebord og ikke mindst 
hyggeligt samvær. 
Invitation er sendt ud til de andre foreninger, så 
håbet er, at der kommer en del gæster, som vil  
fejre jubilæet sammen med os.  
 
Kagebagning  
Sidste år til efterårsbal lykkedes det med hjælp fra 
flere medlemmer at stille et fantastisk kagebord an. 
Det håber vi lykkes igen til jubilæumsfesten. Flere 
har meldt sig til at bage. Sidder der stadig et par 
stykker, der kunne tænke sig at være med til at bage, 
kan det stadig nås at melde sig til opgaven hos Orla 
på e-mail: orla.soerensen@gmail.com  
 
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 

Sønderborg Contradance

Med caller Bob Isaac 
og orkester Reel Of Three
Sø ndag de n 6. oktober

2 01 9
Kl. 11 – 16.30  på

Dybbøl Forsamlingshus
Hørtoftvej 19 B, 6400 Sønderborg

Frokost kl. 12.00 – 13.30 
Kaffe med kage kl. 14.30 – 15.30 

Pris, incl. Frokost og kaffe:      150 kr. pr. person
Eftermiddags pris, incl. kaffe :  50 kr.  pr. person

Bindende tilmelding senest 22. september 2019
Til orla.soerensen@gmail.com eller tlf. 25 34 32 21 


