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Nr. 1-2017 

 

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). 

 

Indbydelse til musicalen 
"Across the Universe" 

samt 
en lækker tapas menu 

 

Hasseris Grundejerforening har i et samarbejde med Hasseris Gymnasium købt hele 

forestillingen den 9. februar 2017, så denne forestilling udelukkende opføres for foreningens 

medlemmer.  
 

Hasseris Grundejerforening indbyder hermed foreningens medlemmer med max. 4 deltagere 

fra husstanden pr. medlem til forestillingen "Across the Universe", der opføres af de dygtige og 

musikalske elever fra Hasseris Gymnasium. Musicalen er baseret på The Beatles sangkatalog 

og karaktererne er navngivet ud fra The Beatles sange. Hovedpersonerne er de unge elskende, 

Jude og Lucy og historien udspiller sig i 1960'erne i såvel Liverpool og i USA. Her kommer vi i 

berøring md tidens politiske spørgsmål og problemer som Vietnam-krigen samt eksperimenter 

med stoffer. 

 

Jude er en ung havnearbejder fra Liverpool, der rejser til Amerika for at finde sin far - en 

amerikansk soldat, moren mødte under krigen. Han bliver ven med Max og Jude møder Max's 

lillesøster Lucy og de forelsker sig. Da Max indkaldes til militæret, og dermed til 

Vietnamkrigen, involveres Jude og Lucy i anti-krigsbevægelsen og bliver en del af den 

voksende modkultur. 

 

Musicalen giver lejlighed til at høre nogle af de bedste The Beatles sange i kendte og nye 

versioner. 

 

Forestillingen finder sted 

 
Torsdag, den 9. februar 2017 - kl. 18:15 på Hasseris Gymnasium. 
 
hvor Hasseris Grundejerforening har købt hele forestillingen denne aften. 

 

Dørene åbnes fra klokken 17:45, hvor der også vil være lejlighed til at benytte garderoben til 

overtøj o.l. 

 

Forestillingen er med en pause på ca. 20 min., hvor der blive serveret et glas koldt hvidvin 

eller en vand. Efter forestillingen vil der være dækket op i aulaen, hvor der kan nydes en 

lækker tapas menu, hvortil der følger et glas hvid- og/eller rødvin eller en vand. 

 
Prisen for hele arrangementet er på KUN 

 

http://hasseris.dk/


kr. 100,00 pr. deltager 
 

og omfatter forestilling samt den efterfølgende tapas menu mv. Mange husker måske 

den meget omtalte spændende menu efter forestillingen i 2015 - Jesus Christ Superstar - også 

på Hasseris Gymnasium? 
 

Hvad skal jeg gøre, så jeg/vi bliver 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). 

 

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 gældende, når der også er INDBETALT kr. 100,00 pr. deltagende 

person til foreningens konto i Spar Nord Bank,  

Reg. nr. 9286 konto nr. 1935765109.  

I forbindelse med indbetalingen skal dit medlemsnummer (se øverst i dette Nyhedsbrev) 

angives som tekst i tekstfeltet. 
 

4. 

Tilmelding og indbetaling skal foretages senest fredag, den 3. februar 2017 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. 
 

 
Hasseris Grundejerforening går nu på facebook og gør det nemmere at følge 

med i bestyrelsens arbejde samt holde sig orienteret om hvilke aktiviteter og 

arrangementer, der tilbydes til medlemmerne   
 

Bestyrelsen har besluttet, at gøre foreningens arbejde og de opnåede resultater endnu mere 

synlige for medlemmer på flere fronter, nemlig via hjemmesiden: www.hasseris.dk  og nu 

fremover også foreningens facebook-side.  Via facebook-siden kan vi få lejlighed til en dialog 

med foreningens 1.750 medlemmer. Medlemmerne vil også få lejlighed til at debattere 

aktuelle emner på siden. 

Bestyrelsen vil også gerne fremme myndighedernes kendskab til Hasseris Grundejerforenings 

og vore medlemmers interesser omkring sager i vores bydel. 

Det styrkede kendskab til Hasseris Grundejerforening i vores bydel skulle selvfølgelig også 

gerne medføre flere nye medlemmer af grundejerforeningen. Et stort antal medlemmer lokalt i 

Hasseris giver også bestyrelsen en stærkere position, bl.a. i dialogen med de offentlige 

myndigheder og til gavn for vore medlemmer. 

 

 
 

 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening vil løbende informere om aktiviteter, 

arrangementer og resultater af foreningens arbejde. Vi imødeser en konstruktiv dialog med - 

og også indbyrdes mellem medlemmerne.  

http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
http://www.hasseris.dk/


 

 

 

Vi vil, når der er behov for og anledning til dette oprette tidsbegrænsede grupper, hvor man 

bidrage med synspunkter. BEMÆRK nedværdigende indlæg fra medlemmer samt grimt sprog 

toleres IKKE - og første gang det sker vil man få tildelt "et gult kort" for dette med klar 

besked om, at en gentagelse vil medføre "et rødt kort" og dermed automatisk udelukkelse fra 

facebook gruppen, såfremt dette sker igen. 

 

Gruppen hedder: Hasseris Grundejerforening og du kan få adgang til siden ved at foretage 

et KLIK HER- og på facebook siden skal du enten trykke på "Følger" eller "Like". Dette 

forudsætter dog, at du selv allerede er oprettet med en profil på facebook. 

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, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
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