Sønderhodag 2019
Før Sønderhodag
Lodseddelpiger:
Tilmelding til Lise Borregaard på tlf.51503304
Dragter til lodseddelpiger udleveres i gymnastiksalen SØNDAG den 14. juli kl. 15-17.
Iklædning af lodseddelpiger i ugen op til Sønderhodag kl. 10-11 i forsamlingshuset. OBS i år starter vi
mandag den 15. juli. Den første dag skal alle være til stede kl. 10 med henblik på dannelse af grupper.
Kursus i kludebinding:
Alle interesserede i at lære at binde klude kan møde op i Forsamlingshuset hver dag sammen med
lodseddelpigerne. Her vil vi lære dig at binde.
Dragtudlejning:
Torsdag den 18. juli og fredag den kl. 19. juli kl. 16 i gymnastiksalen.
Vedr. specialdragter (konfirmand, høst o.l.), kontakt Jette M 29939463, og der laves individuelle aftaler.
Det er en god ide at reservere en specialdragt på forhånd.
Leje af dragt: medlem af FGS: 50,- (betales kontant/MP) ikke medlem: 200,- (betales kontant/MP)
Danseøveaftener:
Onsdag den 10. juli, mandag den 15. juli og onsdag den 17. juli
Alle aftener kl. 20.00-22.00 i Sønderho Forsamlingshus.
Instruktør: Torben Mahler. Musik: Dorte Uhrbrand m.fl.
Entre: medlemmer gratis, ikke medlemmer 50,-

Generalforsamling lørdag den 20. juli
Foreningen Gamle Sønderho afholder generalforsamling
Lørdag den 20. juli kl. 19.30 i Sønderho Forsamlingshus.
Sønderhobal lørdag kl. 21.00-01
Efter generalforsamlingen ca. kl. 21.00-01.00 spiller Dorte U, Malene Bech og Henriette Løvdal op til dans
Medlemmer gratis, ikke medlemmer 50,-

Sønderhodag søndag den 21. juli
Kludepåsætning
Der påsættes klude i Lorenzens fra kl. 9.00-11.30.
Kom i god tid!
Kl. 11: Festgudstjeneste
Kl. 14: Brudeoptog fra Børsen til Møllebanken
Kom i god tid, hvis du er i dragt og vil med i optoget.
Kl. 14.30: Velkommen ved Møllen
Festtale v/ sognepræst Miriam Florez
Prolog v/ Maria Malling
Opvisning af brudedanse
Fremvisning af Fanødragter
Sønderhoningdans
Mølletegn: 50,- sælges ved indgangen, i optoget samt i Lorenzens hele ugen op til Sønderhodag
Børn til og med 14 år og voksne i dragt har gratis adgang.
Kl. 16.00: Musik og sønderhoningdans i gaderne.
Brudefolk og spillemænd
KL. 19.30: I Forsamlingshuset offentliggøres de heldige vindere i lotteriet.
Numrene offentliggøres desuden på Fondens hjemmeside, i Brugsen og i Lorenzens. Gevinster afhentes i
åbningstiden i Lorenzens.
Kl. 21.00: Bal i Forsamlingshuset.
Sønderhobal, måske til den lyse morgen.
Musik: Peter Uhrbrand, Kirstine Uhrbrand og Ole Mouritzen
Entre: Medlemmer 50,-, ikke medlemmer 100,-.
Vi opfordrer alle, der kan, til at møde op i dragt til brudeoptoget
Aflevering af dragter.
Mandag den 22. juli kl. 11- 13 i Lorenzens.
På gensyn
Fonden Gamle Sønderho.

