2. September 2018 kl. 9:00
Bestyrelsen inviterer til arbejdsdag på Forsamlingsgaarden Sundeved
Søndag D 2/9 kl. 9.00 - ca. 13.00
Der vil være både små og store opgaver så som:
Rengøring – malearbejde – vinduespudsning – udendørs havearbejde – oprydning på
Scenen – oprydning i vognport
Foreningen er vært ved formiddagskaffe m. blødt brød og frokost.
Tilmelding til Bent Nissen - 29 66 73 82
Eller Egon Fogt ---61 18 52 57
Gerne senest torsdag d.26.08 af hensyn til traktement
Venlig hilsen
Bestyrelsen

12. September 2018 kl. 19:30
Emma Gad - takt og tone cabaret. Billetpris kr. 85 kan købes på Sønderborg
billetten nu og på biblioteket i V. Sottrup fra 1. August 2018. (Billede vedhæftet)
En cabaret-forestilling om den bog alle har
en

mening om, uden at have læst den. “Takt
og tone er en medrivende og fantastisk
underholdende Cabaret. Du blev hensat til
tiden i slutningen af 60 erne med alle
datidens trends og råd til det bedste liv,
med masser af humor og mange fantastiske
sange fra den tid. Allan Høier gør det
formidabelt godt og sjovt”

5. oktober kl. 19:30
Gin aften for piger.
Så er der Gin aften piger. Henning fra
Vinspecialisten har lovet at medbringe ikke mindre
fem forskellige varianter.

Billetter kan købes på biblioteket fra 1. september
190 kr. og på billetten.dk allerede nu.

8. November 2018 kl. 20:00
Allan Olsen

en

til

Billetpris kr. 285 kan købes på Sønderborgbilletten nu, og på biblioteket i V. Sottrup
fra 1. Oktober 2018
“Allan Olsen blev født og voksede op i
Frederikshavn.
Allan Olsen har selv fremhævet ikke mindst to
forhold – stedet, og tiden, som afgørende for
hans sang-univers. Stedet, fordi hans hjemby
som en del af landets yderste provins – set i
forhold til hovedstaden – var indbegrebet af at
tilhøre de udstødte, de oversete. Og tiden, fordi
han blev født direkte ind i rockens og poppens
tilbliven.”

