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10 års jubilæum for Høkeren
lørdag d. 30. april kl 14 - 21
Alle er velkomne

Det bliver en rigtig festlig dag, som afholdes på og omkring Høker-pladsen. Der vil
være sjove aktiviteter for både børn og voksne, bl. a. levende musik, diskotek og
taler, tryllekunstner, hoppeborg, fiskedam og lykkehjul, salg af kaffe/te, kager og
pølser. Høkeren har selvfølgelig åbent under hele festen.
Læs programmet nu på vores hjemmeside http://www.aarsdalehoeker.dk og på
Høkerens Facebook-side om lidt.
På Høkerens info-tavle uden for butikken kan man i denne måned læse om og se
billeder fra Høkeren gennem årene.
Der er mange frivillige igang med at planlægge og udføre praktiske opgaver i

Der er mange frivillige igang med at planlægge og udføre praktiske opgaver i
forbindelse med festen.
Vi kan rigtig godt bruge mere praktisk hjælp til:
opsætning af scene, borde, bænke og stole (fredag d. 29.4.)
at passe boderne
børneaktiviteterne
at bage en kage til kagebordet
at donere legetøj o.lign. til fiskedammen
at donere præmier til lykkehjulet (gerne hjemmelavede)

Du kan melde dig til følgende personer:
Frits, 61364937 eller frits@live.dk (hvis du kan hjælpe med praktiske ting)
Ditte 91538003 eller ditdutte@hotmail.com (hvis du kan hjælpe med børneaktiviteter)
Kirsten 50937819 eller kirstenp35@gmail.com (hvis du vil bage en kage)
Søndag efter festen rydder vi op. Kom gerne og giv et nap med!
DESUDEN:
Påskelørdag (16.4.) bliver der et arrangement for børn - se nærmere på Høkerens
facebook-side.
Høkeren, Borgerforeningen og Havnen gik sammen om Strandrensningsdag
søndag d. 3.4. Det blev en god dag for alle, der var med - og for naturen!
Se minifilm her https://www.aarsdalehoeker.dk/arrangementer-events
Is-salget i Høkeren er startet for sæsonen.
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