
 

 

 

 
Nyhedsbrev fra Hanstholm Jubilæumsforening 
 
 
 
        Hanstholm, 11. juli 2017 

På ret kurs med Jubilæet  
 
Billetsalget til gallafesten overgår alt! 
På 2 dage solgte vi næsten 500 billetter til den store Gallafest, som afholdes lørdag den 9. 
september 2017. Det var 3 måneder før festen. Det er helt unikt opbakning fra lokale firmaer og 
private. Tusind tak for det! Firmaer, som for længst har reserveret billetter, får tilsendt faktura 
og billetterne ligger klar til afhentning i Sparekassen Thy, Hanstholm Centret. 
 

Over 700 billetter er revet væk! 
Succes. Succes. 
Kun ganske få billetter tilbage til den store 50 års Gallafest for Hanstholm Havn!  
Vi sælger nu de sidste billetter efter ”først til mølleprincippet”, og der er få billetter endnu. 
Har du endnu ikke bestilt billet/ter så gør det nu!! Inden det er for sent! 
(Forbehold for hurtigt udsolgt)!  Se Gallafestfolderen som er vedhæftet i fil.  

 
Venteliste til køb af Gallafest billetter – hurtig på aftrækkeren! 
Når de sidste billetter er solgt laver vi en venteliste. 
Det er altid trist, at skulle sige nej, og derfor bliver det nu muligt at komme på ventelisten, idet 
vi herefter går i tænkeboks og forsøger at udvide den store Gallafest. Vi kan ikke garantere 
noget, men vi arbejder i muligheder. Og ellers lukker vi blot for salget, når de restereende 
billetter er solgt! 
 
Send din mail Venteliste til tl@jyskvin.dk med navn/e, adresse, telefonnummer og mail. 
Vi kvitterer for modtagelsen og vender tilbage med endeligt svar i starten af august måned.  
Der kan ikke ringe, så vær hurtig på aftrækkeren.  
 
 

Ønsk’ Hanstholm Havn tillykke med en eller flere jubelannoncer: 

Reserverer allerede nu din annonce: 

mailto:tl@jyskvin.dk


 

 

 

I samarbejde med Nordjyske/Hanstholm Posten åbner vi nu for tegning af fødselsdagsannoncer 
til Hanstholm Posten, der udkommer den 6. september 2017. Samtidig laves en Programfolder 
med programmet for det store Havnejubilæum. 
 
Special tilbud: 
Køb en omslagsbagside til Hanstholm Posten – særpris.   
Udkommer i ugen forinden jubilæet. 
 

Annonceavis og/eller Programfolder 
 
Programfolder med tekst og program for jubilæet - totalprogram 
 
Jubellykønskning:    Firma logo  kr. 1150,- 
Hel side     kr. 3.000,- 
Halv side      kr. 1.800,- 
Priser er excl. moms og produktion 
 
Nordjyske/Hanstholm Posten / Totaludgaven Hele THY specialavis 
 
Annoncerne kan kun købes i kvarte, halve og hele sider 

-          ¼ side måler 131 mm bred x 180 mm høj 
-          ½ side måler 266 mm bred x 180 mm høj 
-          Eller 
-          ½ side måler 131 mm bred x 365 mm høj 
-          1/1 side måler 266 mm bred x 365 mm høj 

  
Priserne er følgende: 
¼ side 1.900 kr. 
½ side 2.900 kr. 
1/1 side 3.900 kr. 
  
Nogle annoncører kan levere færdigmateriale som er klar til tryk. Pdf fil med annoncen. 
Produktion af annonce:  Prisen er følgende: 
¼ side 300 kr. 
½ side 400 kr. 
1/1 side 500 kr. 
Alle priser er excl. moms 

 
 

Hvad skal vi gøre! 
Kontakt vores annoncesælger Knud Erik Pedersen. 



 

 

 

 
Herefter bliver du efterfølgende kontaktet af vores konsulent.  
Ellers vil vi henvende os senere via vores konsulent, Knud Erik Pedersen,  
som også kan kontaktes på telefon 22 37 87 87. 
Mail:  
kepconsult@events.dk<mailto:kepconsult@events.dk> 
 

Her får du de praktiske oplysninger og det ekstra, som dit firma får med i tegningen. Vi kigger 
gerne forbi – eller ringer og følger op. 
 
 

Hanstholm Havn og historien. 
 På møde i udvalgsmøde er der nedsat et ”historisk udvalg”, som skal tilrettelægge den 

store plancheudstilling. Den bliver en del af Stand-området ”Smag på Hanstholm” i den 
nye Multihal som alle forventer klar til den store fødselsdag den 8. september.  

 

Næste møde for standholdere den 9. august. 
ALLE henvendelser vedrørende mad og smagsprøver SKAL rettes til Rasmus Vognsen som 
tovholder på projektet. Næste møde foregår ude hos Rasmus Vognsen, Østerild Kro, Østerild 
Byvej 65, 7700 Thisted kl. 16.00, ONSDAG DEN 9. AUGUST 2017 - MED TILMELDING senest 
mandag den 6. august direkte til Rasmus Vognsen, telefon 28 68 77 27, eller til  Mogens From, 
telefon 51 23 27 90 
 

Overskud går til foreninger og klubber i Hanstholm 
Det har altid vært kutyme i Hanstholm, at by- eller havnefest er en foreningsfest. Det betyder 
helt konkret, at overskud fra 50 års jubilæet fordeles blandt de medvirkende foreninger.  
 
God sommer.  

 
Info/Tom Lindskog, formand - Hanstholm Jubilæumsforening.  
Mogens From, tovholder, Hanstholm Havns Jubilæum 
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