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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 62440 

Din I-kode (indgangskode) er: 115-3 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

 

              Foredragsaften i Hasserisstuerne 

 
 

 

Medlemmerne af Hasseris Grundejerforening indbydes hermed til en 

foredragsaften afholdt af museumsforeningen "Hasserisstuerne" med forfatteren 

Gorm Henrik Rasmussen 

 

Medlemmerne af Hasseris Grundejerforening indbydes til en foredragsaften afholdt af Museumsforeningen 

"Hasserisstuerne" i Kirkesalen under Hasseris Kirke (indgang fra Thorsens Alle) 
 
onsdag, den 19. april 2017 - klokken 19:30. 
 
med forfatteren 

 

Gorm Henrik Rasmussen 

 
som foredragsholder. Gorm Rasmussen er født i 1955 og har skrevet romaner, digte, børnebøger, biografier 

og noveller, bl.a. "ORIGINALERNES BY". 

I foredraget præsenterer han fire af Aalborgs største særlinge i det tyvende århundrede: 

 

- Emil Jennerjahn 

- Professor Stærkstrøm 

- Sputnik 

- Blomster Henning 

I pausen serveres en lille forfriskning. 

 

Alle er velkomne og der er gratis adgang. 

 

Ønsker du mere information om "Hasserisstuerne" kan du besøge hjemmesiden: www.hasserisstuerne.dk 

og det årlige kontingent for et medlemsskab er på kr. 100,00. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening 

 

 
Hasseris Grundejerforening er nu også på facebook 

 

http://www.hasserisstuerne.dk/
http://hasseris.dk/


 

 
 
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har besluttet også at åbne for muligheden for kommunikation 

med medlemmerne via den åbne gruppe "Hasseris Grundejerforening". Vi vil derfor anbefale vore 

medlemmer at enten tilslutte sig som: "følger af" eller "like" på denne gruppe. Så vil du her automatisk 

modtage information om arrangementer, tiltag, Nyheder mv. 

 
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 Nyhedsbrev 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 
www.hasseris.dk 
post@hasseris.dk 

 

Denne email er sendt til nn@hasseris.dk, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
Copyright © 2008 Company Name LLC. All rights reserved. 
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