
 

Nyhedsbrev – December 2022 

December 2022 
Kære medlemmer 
 

Efteråret 2022  
 

Først vil jeg gerne ønske alle en 

glædelig jul og et godt nytår. Julen 
står for døren, og jeg håber, at alle 
kommer godt igennem den og nu 
bare venter på det nye år med 

masser af oplevelser i HyggeBio. 
 

Vi kom godt igennem efteråret – med flere lange film. Desværre gik 

det galt under filmen ”West Side Story” hvor biografens anlæg 
svigtede, men vi fik hurtigt etableret en ny visning torsdag den 1. dec. 

Danske Seniorer 

Da du blev medlem af HyggeBio, blev du også 

medlem af DS. Det gav nogle problemer med de 
rabatter som DS giver, idet du ikke automatisk 
blev registreret i deres system. Derfor bliver alle 
nu automatisk registreret i DS med et DS 
medlemsnummer; det gælder gamle såvel som 

nye medlemmer.  
Den 5. jan 2023 vil du kunne afhente dit personlige medlemskort til DS 
og derved skulle det være lettere, at kunne tilmelde sig og få de tilbud 
som DS har.  

Det er vigtigt, at du ved, at du selv altid kan afstå fra det medlemskab 

ved at meddele det til DS eller til HyggeBio. Ved udmeldelse af 
HyggeBio mister du selvfølgelig dit medlemskab af DS. 
 

Næste film er den danske film ”Rose” som vises den 5. januar kl. 

11:00, 14:00 og 19:00. 
 
  



 

Information til nye medlemmer – Du kan selv vælge, hvornår du 

vil se filmen. Og der koster intet andet end dit medlemskab, som du 

har betalt       Hvis du ikke allerede har fået et medlemskort, så 

henvender du dig til bestyrelsen, som sidder meget synligt i foyeren. 
Her kan du også få et DS-medlemskort.  

 
Thure Lindhardt – Foredrag 

Torsdag den 12. januar kl. 14. 
Billetter sælges a` kr. 50 via hjemmeside eller på filmdagen den 5. 
januar. Thure er kendt fra et utal af film og Tv-serier. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Med film og hygge hilsen 
Michael Brostrøm 
Tlf:  2992 5375  
Email: film@hyggebio.dk 
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