
NYHEDSBREV 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 23.01.2016 
Nr.: 1 - 2016 
 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432 

Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

 

 

Kom og hør om Skagens ejendommelige 

historie 

 
Hasserisstuerne inviterer alle til en foredragsaften 

 
Skagens historie er både fascinerende og højst usædvanlig, for ingen andre steder i verden var livsvilkårene 

så anderledes, som her. For at udnytte stedets ressourcer måtte skagboerne leve som samlere og jægere, og 

det gjorde de så lige fra begyndelse i 1200-årene til malerne og turisterne ankom i slutningen af 1800-årene. 

Derefter gik den gamle livsform hastigt til grunde, og stedet skiftede helt udseende for at blive til den by, vi 

kender i dag. 

 

Hasserisstuerne inviterer alle til en foredragsaften i Hasseris Kirkes krypt,  

 

torsdag den 28. januar 2016 - kl. 19:30.  

 

Her vil Jørgen Elsøe Jensen fortælle om sin anmelderroste bog om Skagens historie og om det usædvanlige 

liv, der udfoldede sig i denne øde afkrog af landet indtil de nye tider skyllede hen over stedet som en 

syndflod. 

 

Alle er velkomne, og arrangementet er gratis. 

 

Ønsker du mere information om Hasserisstuerne er her et link til foreningens hjemmeside – KLIK HER 

Det årlige medlemskontingent i foreningen udgør p.t. kun kr. 100,00. 
 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

 

Har du bemærket, øverst på dette Brev fremgår dit medlemsnummer samt din 
I-kode (indgangskode). 
Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside ved bl.a. ret-
selv-service, tilmelding til arrangementer mv. Læs mere om dette ved at 

foretage et KLIK HER 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 

 

Dette Brev udsendes af Hasseris Grundejerforening til 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 

Hasseris Grundejerforening 

Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 
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