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Dato: 27.10.2018 

Nr. 6-2018 

Til: Test Testersen 

Medlemsnummer: 65432 
I-kode: 789-0 

Bogen om Jacob Blegvad 
Hasseris Grundejerforening og forfatter Erik Iversen præsenterer bogen om Hasserisarkitekten 

Jacob Blegvad 

 

Invitation til en aften med forfatteren Erik Iversen, som er aktuel med ny bog om 

Hasserisarkitekten Jacob Blegvad. 

Hasseris Grundejerforening har samtidig den glæde, at kunne give alle deltagere et gratis, 

signeret eksemplar af den flotte Blegvad-bog med hjem. 

 
Torsdag den 22. november 2018 - kl. 19:00 i Kirkesalen, Hasseris 
Kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg. 

 
Om Jacob Blegvad: 
Født i København, uddannet som murer, senere bygningskonstruktør og endelig arkitekt fra 

Kunstakademiets Arkitektskole. Blegvad havde en række rejseår bag sig, inden han etablerede 

egen tegnestue med hovedsæde i Aalborg og hvorfra han var arkitekten bag en lang række 

markante bygninger i byen og i Hasseris i særdeleshed. Tænk bare på byplanen for 

Holbergkvarteret og Hasseris Gymnasium. 

I 1993 modtog Jacob Blegvad Hasseris Grundejerforenings Pris for hans fine og markante 

arbejde i bydelen. 

 

Få hele historien om én af arkitekturens store mestre og én af Hasseris’ agtede og anerkendte 

arkitekter. 

 
Om forfatter Erik Iversen: 
Den nye bog om Jacob Blegvad er den anden bog i rækken om kendte ’Hasseris-arkitekter’. 

Tidligere har Erik Iversen skrevet bogen om Ejnar Packness en anden stor skikkelse i Hasseris, 

- en bog som Hasseris Grundejerforening også have fornøjelsen af at uddele til sine 

medlemmer. 

 

Det er gratis af deltage i vores Blegvadaften. Hasseris Grundejerforening er vært ved 

arrangementet og byder på en øl eller sodavand til alle deltagere. 

Husk at printe og medbringe billet - Brug dette link 
 

Vi glæder os til en spændende aften i selskab med Erik Iversen! 

 
Blegvad-bogen har sit udspring i Hasseris, - derfor har Hasseris Grundejerforening indkøbt 

1250 eksemplarer af bogen til fordeling blandt foreningens medlemmer. 

Har du ikke mulighed for at deltage i Blegvad-aftenen i Hasseris Kirkesal, udleveres bogen på 

Hasseris Bibliotek, hvor Grundejerforeningen vil sørge for udlevering af bogen.  

http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
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Bogen er gratis for medlemmer af Hasseris Grundejerforening, - husk at udskrive og 

medbringe en bestillingsformular. Uddelingen sker efter først til mølle-princippet, så skynd dig 

at booke et eksemplar. 

Link til bestilling af Blegvad-bog 

 
Blegvad bogen udleveres på Hasseris Bibliotek på følgende tidspunkter: 
 
Torsdag den 29. november 2018 kl. 10:30 -13:00 

 
Onsdag den 5. december 2018  kl.16:30 – 19:00 

 
Lørdag den 8. december 2018  kl. 10:30 –13:00. 

 

Venlig hilsen 

HASSERIS GRUNDEJERFORENING  
www.hasseris.dk 

 
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.  

Denne email er sendt til nn@hasseris.dk, klik her for afmelding: post@hasseris.dk 
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