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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345) (eksempel) 
Din I-kode (indgangskode) er: xyz (eksempel) (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

Hasseris Grundejerforening inviterer til en 

aften med Signe Wenneberg om "Den 

bæredygtige have og hverdagsaktivisme"T

 

"Ingen kan gøre alt - men alle kan gøre noget" er mottoet for denne aften for alle 

medlemmer af Grundejerforeningen, som vi vide mere om hvordan vi allesammen 

kan gøre noget for klimaet.  

 

Aftenen slutter med lækker botanisk gin & tonic fra Wennebergs lille destilleri. 

 

Mød Signe Wenneberg torsdag den 5. marts 2020 kl. 19:00, i Kirkesalen ved 
Hasseris Kirke, Thorsens Allé 2 

Du kender måske Signe Wenneberg fra udsendelser om have og bæredygtigt byggeri - eller 

fra hendes blog eller hendes mange havebøger? Hun er journalist, forfatter og 

foredragsholder og har været klimaaktivist siden 1987 og arbejder med formidling af 

bæredygtighed til daglig. 

 

Signe Wenneberg kommer til Hasseris og fortæller om, hvad vi selv kan gøre. Som helt 

almindelige mennesker, mødre, fædre, børn, unge, ældre. 

 

Hvordan kan vi bidrage til en mere bæredygtig jord - hjemme på vores egen lille 

matrikel? Signe Wennebergs motto er: "Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget". 

 

Der bliver ingen løftede pegefingre - men en god debat og snak om høns, kompost, giftfri 

have, madspild, bæredygtigt byggeri, køkkenhave - og et kig ud på verden og på 

verdensmålene.  

  

Signe Wenneberg har føjet en ny aktivitet til de andre projekter. Sammen med sønnerne 

har hun startet et lille spiritus-firma der bl.a. producerer en fremragende gin! 

 

Hasseris Grundejerforening byder på en gin & tonic efter foredraget, hvor der også vil 
være mulighed for at få en snak med Signe Wenneberg.  

Sådan bliver du tilmeldt: 

Tilmelding til arrangementet - KLIK HER 

- HUSK tilmelding er efter "Først til mølle princippet.."  

 Du kan tilmelde to personer pr. husstand. 

 

2. INDBETALING af kr. 80,00 pr. deltagende.  

 

3. Når tilmelding er foretaget korrekt, vil du straks herefter modtage en e-mail 

med adgangsbillet(ter) til arrangementet.  

 

https://signewenneberg.dk/blog/page/5/
https://hasseris.nemtilmeld.dk/
http://hasseris.dk/


 

Adgangsbillet(terne) skal udskrives (kan evt. forevises via smartphone eller 

tablet) og forevises ved indgangen til Kirkesalen i Hasseris Kirke. 

 

Sidste dag for tilmelding  til dette arrangement er søndag den 1. marts, såfremt 

der stadig er ledige pladser. 

 

Nyd nogle timer i spændende selskab med dine naboer/genboer eller andre 

medlemmer af Hasseris Grundejerforening og bliv inspireret til hvordan Grønne-

Hasseris kan blomstre og gro. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 
 

 

Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse til foreningen. 

Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle e-mail til Hasseris 

Grundejerforening bedes venligst sendt til post@hasseris.dk. På foreningens hjemmeside: www.hasseris.dk kan andre informationer 

om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske til ovennævnte e-mail adresse. 

Hasseris 

Grundejerforening 
www.hasseris.dk 

 
post@hasseris.dk 

 

Denne email er sendt til nn@hasseris.dk, klik her for afmelding: post@hasseris.dk 

 

http://hasseris.dk/
mailto:post@hasseris.dk
mailto:post@hasseris.dk

