
Tale til jubilæumsfest i Høkeren d. 30.4.22


Velkommen til alle aarsdaleboere  - nye som gamle, flexboere som 
helårsboere.

Velkommen til alle fra kommunalbestyrelsen og fra pressen som i dag er 
mødt op.

Og velkommen til alle andre gæster fra nær or fjern.

Ja! Velkommen til Høkerens 10-års jubilæum.


Det er både med glæde og stolthed, at vi kan markere denne dag.

Stolte over, at det er lykkedes for os at drive en butik, som har åbent så 
godt som hver eneste dag året rundt, og foreløbig i 10 år. 

En flot butik med et flot vare-udvalg, og en butik som samtidig kan 
være et hyggeligt mødested, hvor kaffen står på kanden og avisen 
ligger til fri afbenyttelse. Høkeren som forening har også formået at 
bidrage til byens fælles bedste med donationer som badetrappe og 
bidrag til saunaen.

Og så vil jeg udbringe en fantastisk stor tak til alle de frivillige, der i alle 
årene har haft og har æren af, at dette projekt er lykkedes så godt.

Stor tak til Havnen, som har stillet dette gode lokale til rådighed, og tak 
til alle de ildsjæle, som gik på med krum hals for at skabe denne flotte 
ramme og butik. I den forbindelse vil jeg også rette en tak til de fonde 
der stillede midler til rådighed.

I dag vil jeg også sige tak til alle jer, der har knoklet for at få vores 
jubilæums fest op at stå, og tak til alle jer der har sponsoreret gaver, 
musik og penge med mere.


Høkeren var med til at kickstarte det nye Aarsdale, og jeg håber, at vi i 
mange år endnu kan glæde os over dette sted, denne forening og 
skønne butik, og der til stadighed vil komme nye aktive frivillige.


Nu vil jeg bare ønske alle en fortsat god og festlig dag og opfordre de af 
jer, der endnu ikke er medlemmer af Høkeren til at støtte os ved at blive 
det.


Hurra for Høkeren som forening og butik, den længe leve.

Er I klar: HURRA HURRA HURRA

og så det lange: HURRA


Så vil jeg ellers give ordet til Anne Marie, som er så sød at ville holde en 
festtale til os.



