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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65321(eksempel) 

Din I-kode (indgangskode) er: 987-6 (eksempel) (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til 

arrangementer). 

 

 

Hasseris Grundejerforening og Hasseris 

Kirke indbyder til en hyggelig opstart af 

den travle juletid med et fælles 

arrangement 

"Juletræet tændes" 

lørdag, den 26. november 2016 - kl. 16:30 
på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej 

(på græsplænen ved Hasseris Kirke) 

 
 

 

 PROGRAM 

 
 

      

Kom og vær med til den traditionsrige 

opstart af julemåneden i Hasseris, 

hvor der serveres varm gløgg/sodavand  

samt lune æbleskiver. 

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

    

Hasseris Grundejerforening og Hasseris Kirke har igen i år i fælles forening 

arrangeret at juletræet ved hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej igen i år vil 

bidrage med at bringe lys og juleglæde til alle i vores bydel Hasseris. 

 

Som det jo er blevet en tradition skal træet tændes, når mørket sænker sig, men 

https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=49425562&N=38432&L=15196&F=H


 inden da skal vi lige have lidt musik og sang. KFUM-spejdertroppen Knuden har på 

græsplænen rejst et telt, så der er lidt læ for evt. vintervejr. Husk varmt fodtøj, hue, 

halstørklæde og vanter/handsker. Så her vil musik og sang finde sted inden vi går op 

til træet og får dette tændt. 

 

Når træet er tændt vil KFUM-spejdertroppen Knuden servere varm gløgg/sodavand 

og lune æbleskiver i teltet. 

 

Alle er hjerteligt velkomne. 

 
Venlig hilsen og glædelig jul 

Hasseris Grundejerforening 
 

 
 
Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening søger en M/K som emne til valg til 

bestyrelsen. Vedkommende ønskes til opgaven at varetage foreningens 

bogholderi, ajourføre og vedligeholde medlemskartoteket samt flere andre 

administrative opgaver. 

Næste generalforsamling afholdes den 20. april 2017. 

Arbejdet er selvfølgelig ulønnet og kræver en person, der ønsker at deltage i 

arbejdet med at værne om Hasseris samt bl.a. arrangere kulturelle og 

sociale arrangementer for medlemmerne. 

Vi modtager gerne din henvendelse på post@hasseris.dk  

Er der forslag i øvrigt til valg til bestyrelsen modtages disse også gerne på 

post@hasseris.dk  

Har du bemærket, at øverst på dette Nyhedsbrev 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 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 
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Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 
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