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Nyt fra Slogs Herreds Hus
Endnu et år er gået og vi skriver nu 2020, og dermed også 100 års genforeningsfest,
hvilket af flere omgange vil blive markeret i Slogs Herreds Hus. Mere herom på de
næste sider.
Vi er kommet godt igennem 2019 og oplever rigtig god tilslutning fra byen til vores
løbende arrangementer. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til den store
opbakning fra lokalbefolkningens side. Uden denne opbakning ville der ikke være det
samme liv i vores lokale forsamlingshus.
Derudover oplever vi også god booking af private fester og receptioner, hvor
”kundekredsen” går helt fra de unge til de ældre medborgere. Vi lægger stor vægt på,
at Slogs Herreds Hus kan bruges af alle aldersklasser.

Fællesspisning i oktober 2019

Også i 2019 har vi været heldige at få bevilliget midler til renovering af
forsamlingshuset, og denne gang var det den nye sal, som fik en tiltrængt opfriskning.
Dette er sket med støtte fra SE Vækstpuljen samt fra Materialepuljen fra Aabenraa
Kommune. Vi er meget taknemmelige for støtten fra begge steder, som betyder, at
den nye sal nu er blevet endnu mere imødekommende for brugerne. Især
troldtektpladerne i loftet har medført en klart forbedret akustik, og med de nye lamper i
lokalet kan man nu også dæmpe lyset, alt efter brugernes ønsker. Vi håber at I synes
godt om renoveringen.

Ny sal efter renoveringen

Ud af til er bogstaverne ud mod vejen ved at blive renoveret og den sidste del af huset
har fået monteret lys i udhænget, så huset nu står fint præsenteret her i de mørke
tider.
I skrivende stund arbejdes der på at skaffe støttemidler til udskiftning af gulvtæppet i
Club 90, som hårdt mangler at blive skiftet ud.
Igennem 2020 vil der blive ansøgt om yderligere midler hos forskellige fonde til den
videre renovering af Slogs Herreds Hus. Der er flere projekter i støbeskeen hos os.

Omkring programmet i 2020
På bagsiden af dette hæfte ses vores program for 2020. Især Genforeningen 2020 vil
blive specielt markeret i løbet af året. Vi er glade for at kunne bidrage med markering
af 100-året for Genforeningen, og der vil løbende blive annonceret yderligere når vi
nærmer os de forskellige datoer for arrangementerne.
Det første 2020-arrangement er et foredrag med Nis Boesdal, som de fleste kender fra
både tv og radio. I forbindelse med hans foredrag kommer Nis blandt andet ind på
hvilke begivenheder, som var med til at vi fik genforeningen 15. juni 1920. Dette
arrangement arrangeres i samarbejde med Bylderup Menighedsråd og
Borgerforeningen.

Nis Boesdal holder foredrag om Genforeningen tirsdag 28. januar 2020

Derudover får vi besøg af Sigurd Barrett, som de fleste kender som børnevært på tv.
Dog er Sigurd også en meget anerkendt historiefortæller, og som led i hans 2020turne besøger han også Slogs Herreds Hus. Sigurd opfører hele tre foredrag på
samme dag i marts, hvor de to første finder sted om formiddagen i lukkede
forestillinger for eleverne på områdets tre skoler.
Om aftenen bliver der afholdt et voksenarrangement som vil være åbent for alle, og
hvor Sigurd fortæller omkring genforeningen tilpasset det voksne publikum. Her vil
Sigurd også synge nogle af sine sange, der vedrører tiden fra Genforeningen.

Sigurd Barrett holder foredrag om Genforeningen mandag 16. marts 2020

Sidst men ikke mindst vil der i forbindelse med fællesspisningen i april blive afholdt et
teaterstykke, der omhandler et ungt par, hvor den ene part tilhører den tyske side og
den anden den danske. Stykket opføres af Det Lille Teater i Gråsten, og arrangeres i
samarbejde med Sprogforeningen.

Apropos fællesspisningerne er det blevet en fast tradition, og vi arrangerer igen i 2020
tre fællesspisninger – januar, april og oktober. Ved sidste fællesspisning i oktober var
der ca 140 personer, unge som ældre, og det er dejligt at se de forskellige
generationer hygge sig i fællesskabet.
Igen i år vil der i weekenden i uge 8 blive afholdt dilettant. Slogs Herreds Amatører er
allerede i fuld gang med at øve sig på årets stykke. Holdet i år består igen af både
unge som ældre frivillige skuespillere, så husk også her at sætte kryds i kalenderen og
kom og bak op omkring et af årets højdepunkter. Der er garanti for mange gode grin.
Derudover afholdes vores traditionelle arrangementer som Sankt Hans, Højskoledage,
Mortens Aften samt naturligvis også den årlige julefrokost i 2020.

Sankt Hans aften 2019

Støtte til Slogs Herreds Hus
Som tidligere fortalt vil vi også igennem 2020 arbejde på at søge flere midler hos
forskellige fonde, til gennemførsel af vores større projekter i huset.
For at lette os i arbejdet omkring gennemførslen af vores mindre projekter og
renoveringer har vi et stort ønske om, at lokalbefolkningen vil bakke op og støtte os
økonomisk. Derfor har man mulighed for at bidrage til økonomisk støtte til Slogs
Herreds Hus, hvor et medlemskab koster 50 kr/person pr år.
Ønsker man at støtte med større beløb, vil vi være meget taknemmelige for dette.
Midlerne som vi modtager af denne vej, vil blive brugt til løbende fornyelse og
renoveringer i huset. Det næste projekt bliver nyt gulvtæppe i Club 90.

Du kan støtte forsamlingshuset på følgende måder:
Bankoverførsel til Kreditbanken
Reg-nr 7933, konto-nr 1009864
eller
Mobilepay beløbet til 78233

Vi håber at mange vælger at støtte op omkring dette formål, så vi med fælles hjælp og
indsats kan sikre, at byen også i fremtiden har et indbydende forsamlingshus, til glæde
og gavn for både unge som ældre medborgere samt også byens foreningsliv.

Husk at besøge vores nye hjemmeside, hvor du kan finde yderligere informationer
omkring Slogs Herreds Hus samt vores løbende arrangementer.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller ringe til os på
telefon 7476 2400 eller på mail slogs6372@gmail.com .

www.slogsherredshus.dk

