Nyhedsbrev oktober 2020
Udgivet den 4. oktober 2020 af ErikB

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer
Gode tilbud – gode råvarer

Høkeren overholder Covid19 reglementet. God afstand,
håndsprit og max 3
personer inde i Høkeren ad gangen.
Økologiske æg fra Frostegård, Oksekød og pølser fra
Mønstergård, mel fra
valsemøllen, olier fra Lehnsgård, pasta fra Pastariget og dejligt
kød fra
Hammershuslam.

Siden sidst og aktuelt
September måned var lun, og der blev afholdt loppemarked.
Der var mulighed for at få slebet sine knive ligesom der var en
dejlig mostedag, som gentages i oktober måned.

Vores is sæson lukker og slukker den sidste weekend i
efterårsferien (uge 42). Der vil derfor være 1⁄2 pris på alle is
fredag d. 16 til og med søndag d. 18 eller så længe lager haves.
Kom endelig ned og spis sommeren ud med os.

Lørdag d. 24 skal gårdspladsen gøres klar til efteråret – Alle er
velkomne til at give en hånd med. Oprydningsdagen starter
kl.10 og der er selvfølgelig kaffe på kanden.

Medbring dit medlemskort – Medlems tilbud:
Pasta pris 26 Kr. medl. 20 Kr.
Javakaffe pris 39 kr. medl. 30 kr.
Grøn the pris 25 kr. medl. 20 kr.
Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo, sat op af Anette Sonne. Erik Bjerre klarer
Facebooksiden & Høkerens hjemmeside. Sissal Milo sender brevet ud.
Udgivet i År 2020

Hjælp søges
Udgivet den 27. juni 2020 af ErikB

Høkeren i Årsdale er vel efterhånden blevet en fast
bestanddel af Årsdales identitet. Den har nu ligget
for enden af havnen i 8 år og besøges af rigtig
mange fastboende og ikke mindst turister.
Høkeren består kun fordi mange frivillige lægger
nogle timer i dens drift både som ”passere” og
indkøbere og selvfølgelig en bestyrelse.
Imidlertid er vi nu i den situation at vi er ved at
løbe tør for ”passere”, altså dem der passer den
daglige drift i butikken. Står ved kassen, fylder
hylder op, laver is om sommeren og rigtig mange

andre spændene opgaver. Vi er kun ca. 10 aktive
passere. Det er for få til at dække vagterne.
Hvis du synes Høkeren skal fortsætte med at være
en del af Årsdale, og hvis du kan afsætte en kort
eftermiddag en gang imellem, fra kl. 14.30 – 17.30
om vinteren og fra 14.30 – 18.30 om sommeren, så
har vi hårdt brug for dig.
Du vil indgå i et godt team af 10 – 15 passere som
har meget stor ind ydelse på hvordan butikken
skal køre og som fordeler vagterne imellem sig alt
efter hvornår man kan afse tid til det.
Kontakt:
Lise Elvang på 5132 9980,
Frits Madsen 6136 4937
Ulla Højrup 2575 3682
Hilsen Bestyrelsen
Udgivet i År 2020

Nyhedsbrev Juni 2020
Udgivet den 22. juni 2020 af ErikB

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer –
gode tilbud – gode råvarer
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I Høkeren nder du, hvad du har brug for. Mel, mælk, gær,
smør, kød,
toiletpapir, olie, vin, øl, vand, grøntsager – osv., osv. Der er

håndsprit til fri
afbenyttelse, og der er god plads
Åbningstider
Sommerferien står for døren, og dermed udvider vi
åbningstiderne fra d. 27. juni til 14.30 – 18.30. Dette fortsætter
til d. 9. august.
Nye varer
Høkeren sælger nu friske økologiske æg fra Frostegård i
Aakirkeby samt den lækre is fra Bornholms Ismejeri i Svaneke
– Vi har selvfølgelig også sat vores ismontre frem, så udvalget
er stort, uanset om du er til vaffel, bæger eller pindis.
Sæt kryds i kalenderen
Sankthansaften d. 23. juni er Høkeren åben fra 20.30 med
bålfade, hygge, god afstand og masser af godt humør. Kom
endelig forbi og nyd en, forhåbentlig smuk aften, på
Høkerpladsen.

Høkeren på Facebook
Hold øje med vores gruppe på Facebook, hvor der er mulighed
for at holde
sig à jour med, hvad der sker i løbet af sommeren. Det kan
f.eks. være loppemarked, musik på Høkerpladsen etc.

Gruppen hedder ”Høkeren i Aarsdale”.

Gør dine indkøb i Høkeren
og støt Aarsdales egen butik
Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo,
layout Anette Sonne , Høkerens hjemmeside Erik Bjerre
Udgivet i År 2020

Nyhedsbrev marts 2020
Udgivet den 17. marts 2020 af ErikB

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer –
og undgå køen i supermarkedet
I Høkeren nder du, hvad du har brug for. Mel,
mælk, gær, smør, kød, toiletpapir, olie, vin, øl,
vand, grøntsager – osv., osv. Der er håndsprit til fri
afbenyttelse, og der er god plads. I disse
Coronavirus tider er der altså en god grund til at
benytte Høkeren.
Få bragt varerne ud. Ring til Høkeren i
åbningstiden 56492012 og afgiv din bestilling, så
vil dine varer blive bragt ud til dig i løbet af dagen.
Kun for beboere i Aarsdale.
Åbningstider
Fra 1. april er der igen åbent alle ugens dage i Høkeren.

Nye varer
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Der er nye sager på hylderne. Høkeren sælger tangpasta,

kantarelpasta og som altid det gode lammekød, til påskens
hyggelige fester f.eks.
I helsekategorien ndes der gurkemeje piller af god kvalitet,
der bl.a. har antiin ammatorisk effekt.
Sæt kryds i kalenderen
ved lørdag den 28. marts. Det er blevet tid til oprydningsdag –
borde og stole skal sættes frem, gårdspladsen gøres
forårsklar, og Høkeren skal pyntes op til påske. Det kan også
være der er en blomsterkasse eller to, der skal males. Kom
endelig forbi. Det eneste, du skal medbringe, er dit gode humør
og nogle arbejdsvillige hænder- så sørges der for kaffe på
kanden og god stemning.

Is igen i Høkeren
Sidst, men ikke mindst så starter is-sæsonen hos Høkeren til
påske – vi
forventer at kunne tilbyde is fra d. 5.-6. april og frem til
efterårsferien. De
første små lune solstråler har allerede været her, og de nydes
bedst med en
god vaffel is – så vi glæder os til at servere is for jer igen.
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Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo og Lars Jørgensen, layout Anette Sonne ,
Face Book og Høkerens hjemmeside Erik Bjerre

