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Foråret er på vej

Vi afholdt i februar en herlig og vellykket fastelavnsfest i samarbejde med
Borgerforeningen. Vejret var med os, og folk, store som små, mødte frem til en
gang tøndeslagning og fejring med et væld af kager, te, kaffe og varm kakao.

Nu nærmer vi os jævndøgn og påske. Lørdag d. 25. marts kl. 10 skal pladsen
foran Høkeren rengøres til foråret, og havemøblerne skal frem. Du er
velkommen til at komme og give en hjælpende hånd.

Inden påske kommer der atter is i Høkeren.

Fredag d. 31. marts arrangerer Ditte påskeklip i butikken. Der vil være papir og
skabeloner, men medbring gerne selv en saks. Ditte vil ligeledes arrangere en
påske-skattejagt for børn med start ved Høkeren. Læs nærmere om tidspunkt
på Høkerens facebook-side, når vi nærmer os påskedagene.

Lørdag d. 29. april er det igen Høkerens fødselsdag. Sidste år blev denne dag
fejret med en stor og dejlig fest, fordi Høkeren blev 10 år. I år fejrer vi dagen fra
kl. 14 med kagekone/mand, kaffe, te og saftevand.

Du har sikkert husket at forny dit medlemsskab for i år, så du kan få del i
medlemstilbud og støtte vores lille gode butik?  Men skulle det være smuttet, så
kan du nemt gøre det enten i butikken eller via dette link på hjemmesiden :
Betal medlemskab.  Du får en bekræftelse på dit medlemskab - når du betaler i
butikken - eller digitalt, hvis du betaler via hjemmesiden. Vores medlemstal
vokser flot. 

Foruden de gode tilbud der er i Høkeren er der kommet et eksta gode for
medlemmer: Aarsdale Røgeri er kommet med det generøse tilbud til alle
medlemmer, at de kan få 20% rabat på mad ved fremvisning af medlemskort
for 2023. 

Der er  mange forskelligartede opgaver, der skal løses, for at holde en butik
som Høkeren igang. Har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at
henvende dig i butikken. Vores åbningstid er 14.30 - 17.30 alle dage.

https://aarsdalehoeker.us1.list-manage.com/track/click?u=defc329c04d29e4d921221dcb&id=227cb4a343&e=c5a5ea8225
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