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Dato: 10.11.2018 

Nr. 7-2018 

Til: Navn på medlem 

Medlemsnummer: Dit medlemsnummer 
I-kode: Din kode 

Så bliver det jul i Hasseris – Juletræet tændes 1. 
december kl. 16:00 

Traditionen tro tænder Hasseris Grundejerforening sammen med 
Hasseris Kirke juletræet foran kirken, ved et festligt arrangement! 
 

Så bliver det jul! Velkommen til en festlig eftermiddag på plænen ved 
Hasseris Kirke. 

 

Program for lørdag den 1. december - kl. 16:00 

 Velkomst ved formand Torben Thorup Jensen, Hasseris Grundejerforening. 

 Fællessang med Hasseris kirkes sangkor og organist. 

 Tale ved menighedsrådet ved Hasseris kirke. 

 Musikalsk indslag med kirkens kor. 

 Juletræet tændes - Børnene hjælper med at tælle ned! 

 Når juletræet er tændt synger vi sammen. 

 Musikalsk indslag med kirkens kor. 

 Afslutning ved Hasseris Grundejerforening. 

 

Og så er der gløgg, sodavand og æbleskiver! 

Vi glæder os, til at se rigtig mange til denne hyggelige tradition, hvor vi 

tager hul på julens fornøjelser og tænder juletræet i Hasseris. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Blegvad - bogen 

Nåede du ikke at bestille et eksemplar af den flotte nye Blegvad-bog? 

Hasseris Grundejerforening har købt 1.250 eksemplarer af bogen som vi giver til 

medlemmerne. Det eneste du skal gøre er, at tilmelde dig på dette link:  
 

Book Blegvadbogen 
 

Bogen udleveres fra Hasseris Bibliotek, - så book 'din' bog nu og husk at tage 

kvitteringen med. 

http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
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Blegvad bogen udleveres 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 

www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening 

 
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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