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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 98765 (eksempel) 

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

                               
 

Familietur til Egholm 

 

Hasseris Grundejerforening har igen arrangeret en familietur til Limfjordsøen Egholm, hvor 
naturvejleder Ole Henrichsen fra Aalborg Kommune vil fortælle om Hasseris set fra fjorden og 
om faunaen for store og små. 

 
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har nu da sommerferien for de fleste 

familier er afsluttet og hverdagen igen har meldt sig, valgt at markere at sommeren nu 

går på hæld ved at arrangere en hyggelig familietur i samarbejde med den kyndige 

naturvejleder Ole Henrichsen fra Aalborg Kommune, Park og Natur. 

Turen finder sted: 

onsdag, den 17. august 2016 – i tidsrummet kl. 17:00 - 21:00. 

 
FÆRGEN: 
Færgeoverfarten er inkluderet i prisen, du skal blot vise din billet. Pensionister (65 år og 

derover) samt børn og unge op til 18 år kan dog benytte færgen gratis. Vis den billet du 

modtager ved tilmeldingen til arrangementet og oplys venligst, hvis der er børn, unge 

og/eller pensionister blandt de deltagende. 
 
PROGRAM: 
Vi mødes ved færgelejet på Egholm Færgevej, 9000 Aalborg og tager færgen til Egholm 

senest kl. 17:00 og samles ved færgelejet umiddelbart efter ankomst. Færgen må sejle 

med 29 personer ad gangen, så kan man nå en færgeafgang tidligere er man 

velkommen til dette. Turen tager ca. 5 min. og færgen returnerer til Aalborg 

umiddelbart efter anløb. 
 
Frem til kl. 18:30 vil der være børne- og familieaktiviteter med naturvejleder Ole 

Henrichsen. 
 
Kl. 18:30 vil der være fællesspisning i området ved Kronborg Skov, hvor vi spiser ved 

de opstillede borde og stole, der er opstillet her. Vi skal nyde en Picnic-kurv bestående 

af 3 stk. smørrebrød fra Slagteren Hasseris - inkl. engangstallerken/-bestik samt serviet 

og en lille flaske rosévin til de voksne samt en lækker sommermenu til børnene med 1 

sodavand til. 
 
Kl. 19:30 vil vi efter spisningen vandre lidt langs kysten og høre om Hsseris set fra 

Limfjorden og Egholm. 
 
Kl. 20:30 samles vi igen ved færgelejet på Egholm og tager sejlturen tilbage til 

 

http://hasseris.dk/


 

fastlandet igen. 
 
PRIS: 
Pris for voksne           : kr. 70,00 pr. person 

Pris for børn u/16 år : kr. 30,00 pr. person. 
 
Af hensyn til den praktiske del af arrangementet beder vi venligst om en tilmelding til 

arrangementet. Der kan max. tilmeldes 2 voksne personer  + 3 børn pr. husstand 

pr. medlem. Der er max. plads til 100 deltagende personer – efter først til mølle 

princippet… 
 
TILMELDING og BETALING:  
Sker til Hasseris Grundejerforening via foreningens hjemmeside. Her skal du bruge dit 

Medlemsnummer samt din I-kode, der begge fremgår af dette Nyhedsbrev. Når du 

på foreningens hjemmeside foretager din tilmelding, modtager du automatisk via din e-

mail en kvittering indeholdende en adgangsbillet for op til max. 5 personer fra egen 

husstand. Din tilmelding er dog først endelig gyldig, når du har indbetalt kr. 70,00 

pr. tilmeldt voksen og kr. 30,00 pr. barn til foreningens konto. Indbetalingen bedes 

foretaget straks ved tilmeldingen til: Reg. Nr. 9286 kontonummer 1935765109 og 

med angivelse af Medlemsnummer i tekstfeltet, dette enten via Netbank eller ved 

indbetaling i en filial af Spar Nord Bank A/S. 

Tilmelding til arrangementet – KLIK HER   

HUSK AT MEDBRINGE DIN TILMELDING /FÆRGEBILLET (Modtages via 

din e-mail lige efter tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding er mandag, den 8. august 2016. 

Venlig hilsen 

 

Hasseris Grundejerforening 

  Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 
 

Dette NyhedBrev 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 
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