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December 2020
Kære Nyhedsbrevslæser ....

Så er vi nået til årets sidste dag i 2020 ……
et helt igennem usædvanligt år, der er blevet nedfældet i årets DAG-

--- * ---

Inden året rinder ud, vil vi præsentere 
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 (eftermiddag)
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

Vi glæder os til at byde velkommen til denne spændende forårs-
sæson, og vi håber, at Covid-19 er i kort snor til den tid ;)

--- * ---

Vi har også allerede efterårssæsonens datoer til dig:
1/9 - 15/9 - 29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 – 24/11-2021

NYTÅRSGAVE – Bemærk: vi har lagt en ekstra dato til :)



Et nyt år betyder også et nyt kontingent-år!

Vi har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank,

derfor nyt 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. 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

--- * ---

Vi ønsker dig et godt, lykkebringende og fantastisk nytår!

Vi glæder os til at se dig i 2021!

På glædelig gensyn!

Hornsherred Alternativ Forening
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