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Hasseris Grundejerforening 
Dato: 15.11.2015 
Nr.: 5 - 2015 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345 
Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

Hasseris Grundejerforening og Hasseris Kirke indbyder til en 
hyggelig opstart af julen og med særlig fokus på børnene til 

Juletræet tændes 

lørdag, den 28. november 2015 - kl. 16:30 på hjørnet 
af Hasserisvej og Svalegårdsvej 

(på græsplænen ved Hasseris Kirke) 

 

 

 

Kom og vær med til den traditionsrige 
opstart af julemåneden i Hasseris, 

hvor der serveres varm gløgg/sodavand  
samt varme æbleskiver 

(Alt sammen arrangeret og betalt af Hasseris Grundejerforening og Hasseris Kirke) 

1. Velkomst v/Jens Ole Christensen, formand for Hasseris Grundejerforening. 

2. Fællessang "Skyerne Gråne". 

3. Tale v/Agnete Birk, præst ved Hasseris Kirke. 
4. Musikindslag v. kirkens trio: Karen Grarup, Jacob Mygind og Mogens Jensen –Bjørn Eldsvågs 

”Tænd et lys for mig”. 
5. Tænding af juletræet samt fællessangen "Nu tændes tusind julelys". 
6. Juletræet tændes. (Der tælles ned sammen med alle børnene og træet tændes.) 
7. Bettina Eihilt Grunnet fra Aalborg Danse Center danser et par juledanse med de mindre børn. 
8. Afslutning v/Jens Ole Christensen, formand for Hasseris Grundejerforening. 

KFUM-spejdertroppen Knuden har på græsplænen rejst et telt, så der er lidt læ for evt. 

vintervejr. Husk varmt fodtøj, hue og vanter/handsker. 

  
Venlig hilsen og glædelig jul 

Hasseris Kirke og Hasseris Grundejerforening 
 
Har du bemærket, at øverst på dette Nyhedsbrev fremgår dit medlemsnummer 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

 

PROGRAM 



 

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 

samt din: 
I-KODE 

 

Dette Servicebrev 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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