
 

Nyhedsbrev – juli 2022 

Juli 2022 
Kære medlemmer 
 

Så er kuverterne – i alt 1185 – afleveret til Postnord. De burde så være fremme inden den 1. august 

idet de siger 2 dage men jeg fremskriver det så. Såfremt du ikke har modtaget kuverten inden den 1. 
august eller du er i tvivl om, hvorvidt vi har din rigtige adresse, så send en mail eller ring. 

Det vil lette os meget, såfremt du betaler hurtigt, idet der går op til 3 arbejdsdage før vi får besked. 

Absolut sidste frist for betaling via bank er 18. august 2022 og såfremt du ikke kan nå det så er absolut 
sidste chance for at betale kontant er torsdag den 25. august i Kulturium. Se programmet. 
 

Vi har lavet et ekstra arrangement i år, nemlig tur til Tirpitz 

den 11. maj 2023. Der er en vedlagt en flyer for dette 
arrangement i kuverten. 
 

Ud over ovennævnte arrangement har vi –  
 

• Høstfest den 24. sept. 2022 

• besøg af Jens Jacob Tychsen den 17. nov. 2022 

• Julefrokost på Tisvilde højskole den 5. dec. 2022 

• besøg af Thure Lindhardt den 12 jan. 2023 
 

Vi viser i år 12 film som medlemmerne har valgt, samt 1 ekstrafilm, som bestyrelsen har valgt. I alt 

viser vi 13 film som er en mere end vi normalt har vist. Dette gør vi fremover (besluttet på 
generalforsamling) idet vi synes at vores økonomi kan bære dette og vi håber at i synes godt om de 
film i har valgt.  
 

Bemærk, at da nogle af filmene varer mere end 2 timer 30 min. så vises eftermiddagsfilmen først kl. 

14.15/14.30. Dette står med rødt i programmet. 
 

Bemærk også, at der er kaffe i forbindelsen med filmen kl. 19. 
 

Slutteligt bedes i bemærke at generalforsamlingen i 2023 er den 16. marts 2023 kl. 13:15 og at i alle 

indkaldes via programmet. 
 

Vi håber på en rigtig dejlig og oplevelsesrig sæson med gode film og gode arrangementer. 
 

Med film og hygge hilsen 

Michael Brostrøm 

 

Tlf:  2992 5375  -  
Email: film@hyggebio.dk 
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