NYHEDSBREV
Hasseris Grundejerforening
Dato: 11.01.2015
Nr. 2-2015

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432%%
Din I-kode (indgangskode) er: 1234 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer).

Har du/I husket at foretage en tilmelding til
musical og tapas på Hasseris Gymnasium?
Dette er en reminder om vort tilbud med "Jesus Christ Superstar" og tapas den 5. februar 2015 - kl. 18:15.
Så er du/I allerede tilmeldt til arrangementet og har du/I indbetalt det aftalte beløb til foreningens konto i Spar Nord
Bank for de ønskede billetter, BEDES DU/I VENLIGST SE BORT FRA DENNE MAIL.
Til de medlemmer der endnu ikke har benyttet sig af chancen, kan vi blot sige: HER ER ET GODT TILBUD - VI
KUN KAN ANBEFALE AT GØRE BRUG AF!
Status er her godt en uge efter at arrangementet blev annonceret, at der er solgt mere end 75 % af de maksimale
400 billetter.
Så ønsker du/I at deltage: SÅ ER DET NU - tilmelding skal foretages!
Billetterne sælges efter princippet "Først til mølle..."!

Hasseris Grundejerforening indbyder hermed foreningens medlemmer med max. 4 deltagere fra husstanden til
forestillingen "Jesus Christ Superstar", der opføres af de dygtige og musikalske elever fra Hasseris Gymnasium.
Forestillingen finder sted
Torsdag, den 5. februar 2015 - kl. 18:15 på Hasseris Gymnasium.
Dørene åbnes fra klokken 17:45, hvor der vil være lejlighed til at benytte garderoben til overtøj o.l.
Forestillingen varer inkl. en pause på ca. 20 min. i alt ca. 2 timer, hvorefter der vil være dækket op i aulaen. Her
serveres en lækker tapas menu, hvortil der kan nydes et glas hvid- og/eller rødvin eller en vand.
Prisen er KUN
kr. 80,00 pr. deltager
og omfatter forestilling samt den efterfølgende tapas menu mv. Mange husker den spændende og
velsmagende menu fra besøget i foråret 2014, hvor vi så den nye tilbygning til Hasseris Gymnasium.
Hvordan bliver jeg/vi tilmeldt:
1.
Tilmelding til arrangementet - KLIK HER- HUSK tilmelding er efter "Først til mølle princippet..".
her skal du anvende dit Medlemsnummer og I-kode (står øverst i dette Nyhedsbrev).
Din tilmelding kan også foretages via foreningens hjemmeside - KLIK på: Medlemsservice og herefter
Tilmelding - og her skal du anvende dit Medlemsnummer og I-kode (står øverst i dette Nyhedsbrev).

2.
Når tilmelding er foretaget korrekt vil du straks herefter modtage en e-mail med adgangsbillet til
arrangementet. Adgangsbilletten skal udskrives og medbringes/forevises ved indgangen på Hasseris
Gymnasium.
3.
Endelig tilmelding er dog først endeligt foretaget/gældende, når der også er INDBETALT kr. 80,00 pr. deltager til
foreningens konto i Spar Nord Bank,
Reg. Nr. 9286 konto nr. 1935765109.
I forbindelse med indbetalingen skal medlemsnummer (se øverst i dette Nyhedsbrev) angives som tekst.
4.
Tilmelding og indbetaling skal foretages senest tirsdag, den 20. januar 2015 eller så længe, der er ledige
billetter.
Kom og nyd nogle timer med et genhør af den gode musik og se de dygtige elever føre sig frem på de skrå
brædder... samt få lidt hyggelig samvær med dine naboer/genboer eller andre medlemmer af Hasseris
Grundejerforening.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Hasseris Grundejerforening

