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Dit lokale forsamlingshus

Nyt fra Slogs Herreds Hus
Nu hvor vi allerede er kommet langt ind i 2021 kan vi se tilbage på det forgangne år,
hvor intet blev som vi hverken havde håbet eller planlagt. 2020 skulle blive året, hvor
især Genforeningen skulle markeres med tre arrangementer, men sådan skulle det
ikke gå.
Da Corona gjorde sit indtog i Danmark i marts måned 2020, blev der også lukket ned
for alle aktiviteter i forsamlingshuset. Enkelte mindre selskaber er det sidenhen blevet
til, men på grund for forsamlingsforbuddet, blev næsten alle fester aflyst eller udsat, og
husets planlagte arrangementer kunne heller ikke gennemføres.
Økonomisk set har Slogs Herreds Hus også været hårdt ramt af restriktionerne. Det
har i høj grad påvirket vores indtægter, og vi har desværre ikke kunne få hjælp i de
hjælpepakker, som regeringen har vedtaget.
I et forsamlingshus af vores størrelse er der mange faste omkostninger som løbende
skal betales, og derfor er vi kommet ud med et negativt årsresultat for 2020.
I skrivende stund begynder vi nu langsomt, men sikkert, at se frem mod en mere
almindelig hverdag. Vi håber meget, at vi fra sommeren 2021 igen kan invitere til
arrangementer i Huset, og et program for resten af året vil snarest blive meldt ud.
Ligeledes glæder vi os til at Huset igen fyldes af festglade mennesker, og vi oplever
lige nu, at der atter bookes fester i forsamlingshuset.
Du skal være hjertelig velkommen til at kontakte os for at høre nærmere omkring hvad
vi kan tilbyde dig omkring dit kommende arrangement.

Nyt fra Slogs Herreds Hus
Selvom mange ting måtte aflyses i årets løb, har vi stadigvæk haft mulighed for at
søge midler til renoveringer af Slogs Herreds Hus. Vi har været heldige at få bevilliget
støtte til tre større projekter, som I kan se resultatet af herunder.
I Club 90 har vi efter mange års venten endeligt fået udskiftet det gamle gulvtæppe
med et nyt vinyltæppe. Vi synes at resultatet er blevet rigtigt godt, og derudover er det
nye gulv langt mere rengøringsvenligt. Vi er derfor meget glade og taknemmelige for
at vi have modtaget støtte fra Sparekassen Løgumklosters Fond til at gennemføre
dette projekt, som fremover kan glæde vores gæster og faste brugere.
Derudover har vi har vi modtaget støtte fra Aabenraa Kommune til ny belægning rundt
om huset og til installation af tre nye varmepumper. Det har meget stor betydning, at
forsamlingshuset løbende bliver renoveret, og der skal derfor lyde en stor tak til
Aabenraa Kommune for støttemidlerne.
Se resultaterne herunder:

Støtte til Slogs Herreds Hus
Da 2020 blev et økonomisk hårdt år for forsamlingshuset, har vi et stort håb om at
byens borgere vil være med til at støtte op omkring forsamlingshuset ved at sende os
et støttebeløb.
Dette er med til at sikre den videre udvikling af Slogs Herreds Hus, hvor vi agter fortsat
at renovere og gøre vores forsamlingshus til et dejligt sted at være, med gode
faciliteter og lokaliteter, såvel inde som ude.
Et medlemskab af Huset koster 50 kr/person pr år, og ønsker man at støtte med større
beløb, vil vi være meget taknemmelige for dette.
Midler vi modtager af denne vej, vil løbende blive brugt til fornyelse og renoveringer i
huset, til glæde og gavn for byens borgere, institutioner og foreningsliv.

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

Med håb om en mere normal hverdag sender vi de bedste hilsner til byens borgere og
brugere af huset.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ønsker du at booke en fest hos os, så venligst kontakt os på telefon 7476 2400

