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JUL I HØKEREN

Selvom vi her i november har oplevet usædvanligt høje temperaturer udenfor,
kommer julen og juletiden alligevel som den plejer!

Og således også i Høkeren.

Fra d. 25. november sælger vi pyntegrønt og juletræer.

1.søndag i advent, 27. november, starter vores spændende julebord med
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både traditionelle juleting og de lidt mere “skæve” og sjove ting! Her bliver der
rig lejlighed til at blive inspireret til køb af såvel julegodter som julegaver.

Denne dag kan Aarsdales børn også komme med deres jule-sok, som så
måske kan blive fyldt med lækre sager af jule-nissen! Jule-sokkerne hænges
op i det store vindue, så de må gerne være fine at se på! Afhentning sker     d.
18. december. Vi kræver dog, at mindst en af forældrene er medlem af
Høkeren.

2.søndag i advent, 4. december, bliver der salg af krydderier og vin til
gløggfremstilling. Vinen er Orrizzonti sangiovese rubicone 2019,
velafbalanceret, fyldig og rund, med en bouquet af blomster. Velegnet bl.a. til
gløgg. Inkl. en pose gløggkrydderier sælges den til medlemmer for 45 kr.

Og julebordet fortsætter.

3.søndag i advent, 11. december, kommer der jule-vin på tilbud: Bodegas
aragonesas Don Ramon, en lækker og fyldig vin, lagret på egetræsfade.
Perfekt til juleaften. Normalpris 109 kr. Medlemstilbud: 79 kr, så længe lager
haves.

Julebordet fortsætter, med mindre der er udsolgt!

4.søndag i advent, 18. december, kan børnene hente deres julesokker, og der
vil være julehygge i Høkeren. Kom og sig god jul til de andre Aarsdale-boere -
og der vil være noget varmt at drikke til store og små.

Juleåbningstider i Høkeren

Fra d. 23. december til nytårsaften vil Høkerens åbningstid være kl. 10 - 13

Nyt i Høkeren er også specialmel fra Frennegård i Svaneke og de lækre Bag-
selv-boller samme sted fra. De kræver kun et minimum af arbejde!

HUSK Høkerens generalforsamling tirsdag d. 29. november kl. 19 i
Aarsdalehuset. Dagsorden: se her www.aarsdalehoeker.dk/nyheder
 

På generalforsamlingen vil der også være mulighed for fornyelse af
medlemsskabet.
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Gran hører til julen
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