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Januar 2021
Kære Nyhedsbrevslæser ....

Velkommen ind i et nyt og forhåbentlig rigtig spændende år! 
Vi har i hvert fald planlagt mange spændende arrangementer til forårssæsonen! 
Sæsonen starter som altid med Generalforsamling! 

I år, skal vi så prøve noget nyt! Nemlig Generalforsamling på afstand – altså 
hjemme i din egen stue :) Ja, det er nye tider, og nye tiltag kommer til …………... 
så smørrebrødet må du selv sørge for i år ;) men fællesskabet tager vi via ZOOM. 

Indkaldelse til Generalforsamling i HAF
onsdag, den 10.2.2021 kl. 19.00 til ca. 20.30

(hjemme hos dig via Zoom)!

Deltagelse i Generalforsamlingen kræver tilmelding! 
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til 

formand@haf-hornsherred.dk senest fredag,den 5.2.2021.

Når du har tilmeldt dig får du tilsendt link til ZOOM m.m.!
Du skal naturligvis være medlem for at deltage i Generalforsamlingen. 

Se herunder, hvordan du betaler kontingent eller melder dig ind!

Vi skal bruge 2 nye bestyrelsesmedlemmer i år, idet Anne-Mette Hvid
Mølkjær  og Brita Rasmussen træder ud. Vi har en kandidat  :)

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så skriv straks en
mail til formand@haf-hornsherred.dk.



Foreningens vedtægter finder du på vores hjemmeside 
www.haf-hornsherred.dk/Om HAF/Vedtægter!

Vi håber meget på, at du er frisk på at deltage i denne 
HAF-premiere på en alternativ Generalforsamling!

Så tøv ikke, tilmeld dig allerede i dag ……
Vi glæder os til at se dig på ZOOM!

Bestyrelsen

--- * ---

Kontingent for året 2021 indbetales til vores nye bank 

Arbejdernes Landsbank,
reg/kontonr 5365 0246546!

Kontingentet er uændret 250 kr. (folkepensionister 150 kr. )!

--- * ---

Sådan bliver du nyt medlem af HAF:
Send en mail til kasserer@haf-hornsherred.dk med din mailadresse og mobilnr.!
Indbetal medlemskontingent 250 kr. (folkepensionister 150 kr.) på vores konto i 
Arbejdernes Landsbank, Frederikssund. Reg.nr. 5365 kontonr. 0246546 eller på 
MobilePay 29 94 54.

Medlemskabet giver adgang til:

• En lang række spændende og alsidige arrangementer (12-16 årligt)
• Entré til langt de fleste arrangementer til ½ pris 
• Samvær med en masse rare mennesker 
• Hvis du har en virksomhed: 

• Link til din hjemmeside på HAF-hornsherred.dk 
• Opslag på HAF's Facebook-side med tilbud fra din virksomhed 
• Erhvervelse af stadeplads til vores årlige HELSEMESSE

http://www.haf-hornsherred.dk/
mailto:kasserer@haf-hornsherred.dk


Forårets arrangementer:

Alle onsdagsarrangementer er fra kl. 19.00 – 21.30 
i Rejsestalden i Jægerspris!

10.02.2021 – Generalforsamling m/spisning
17.02.2021 – Lattercoaching v/Susanne Sivert
03.03.2021 – Ta ansvar for dit liv v/Katrine Flindt
17.03.2021 - Den Nye Tid og dens muligheder v/Marianne Lane
20.03.2021 – Verden bliver voksen v/Ingelise og Steen Landsy (13.00 – 17.00)
31.03.2021 – Frisæt dit liv v/Søren Hauge
14.04.2021 - Clairvoyance og afdødekontakt v/Charlotte Nefer og Soley Árrnadótti 
28.04.2021 – Akasha Arkivet v/Vivi Borregaard Adamz

--- * ---

 Efterårets datoer er onsdage 
 fra kl. 19.00 –  21.30:

 1/9 - 15/9 - 29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 – 24/11-2021

Vi glæder os til at se dig i 2021!
hvad enten du er gæst eller medlem :)

På glædelig gensyn!
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