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Nyhedsbrev 

1 

Nyhedsbrev nr. 6/2012 

Familietur til Egholm 

med naturvejleder Esben Buch - torsdag, den 9. august 2012 - kl. 17:00 til 21:00. 

Indbydelse:  

Hasseris Grundejerforening har i samarbejde med, den kendte og meget vidende 

naturvejleder, Esben Buch arrangeret en familietur for børn og voksne, til Egholm. Turen finder 
sted torsdag den 9. august, fra kl. 17:00 til 21:00. 

Færgen: 
Overfarten med færgen er med i prisen. Vores password er ”Hasseris Grundejerforening”. 

Program: 

Fra kl. 17:00 til 18:00 vil der være børne- og familieaktiviteter. Esben medbringer 

børnewaders, rejestrygenet og kogegrej til kogning af fjordrejer med videre. Der gives små 
præmier til børnene. 

Fra kl. 18:00 til 19:00 er der spisning ved Kronborg Skov.  

Kl. 19:00 begynder naturvandringen langs kysten af Egholm Hage. Vi skal opleve spændende 
nyt om Egholms helt specielle natur og øens geologi samt dens kulturhistorie før og nu. 

På tilbageturen sætter Esben fokus på "Hasseris-øen" og vores bydel. Det vil være evt. en god 

ide, at medbringe en kikkert. Kl. 21:00 slutter turen ved færgelejet hvor vi sejler tilbage til 
Aalborg igen. 

Menu:  

Børnemenuen til kr. 20 omfatter: Pølsehorn med ketchup, små frikadeller, grøntsagsmix og 

flutes samt frisk frugt. Endvidere er der sodavand ad libitum, bestik og serviet samt en lille 

præmie for deltagelse. 

Voksenmenuen til kr. 60 omfatter: Æg og rejer, dyrlægens natmad, roastbeef med 

remoulade og ristede løg, kogt skinke med italiensk salat, ribbensteg med rødkål og skæreost, 

brie og frisk frugt med brød og smør. Til maden er der en lille flaske rød- eller hvidvin samt 
glas, bestik og serviet. 

Tilmelding:  

Tilmelding skal ske til Hasseris Grundejerforening via indbetaling på: Reg. nr. 9286 konto nr. 

1935765109 med angivelse af navn, adresse, antal børn og antal voksne. Sidste frist for 
tilmelding er onsdag den 1. august 2012. Der kan på stedet evt. købes ekstra vin. 

 

Med venlig hilsen 

Hasseris Grundejerforening 


