Høker-nyt nr. 1. april 2012
Læs i dette, det første nyhedsbrev fra Høkeren nogensinde, om
åbningsarrangement, formandens klumme og seneste nyt fra grupperne.
- Fra formanden
- Høkeren åbner!
- Grupperne lige nu
- Ny hjemmeside

Fra formanden
Der er så meget tryk på, at jeg er lige ved at miste pusten. Herligt. Byggeriet
er tæt på afslutning. Grupperne mødes, og har mødtes, mere intenst den
seneste måned, for det er nu mange praktiske ting skal falde på plads. Vi har
afsendt ansøgning til Realdania indeholdende bl.a. ønske om solceller og
computerudstyr. Det kunne være fantastisk om vi kunne få monteret et
solcelleanlæg. Det ville nedbringe budgettet med anslået 10.000kr. pr. år.
Altså et ganske betragteligt bidrag til Høkerens husholdning. Vi har også
fået vores myndighedsgodkendelser på plads. I nær fremtid kommer
kommunen på besøg, så vi kan få den sidste, ibrugtagningsgodkendelsen.
Alt i alt er vi meget tæt på realisering af projektet.
Fremadrettet skal der arbejdes videre på at få god kommunikation op at køre.
Vores nye hjemmeside er nu i funktion. Den hedder
www.aarsdalehoeker.dk. Her kan alle, medlemmer som ikke-medlemmer,
læse og diskutere en masse Høker-emner. Men vi må ikke glemme dem, der
ikke har adgang til internet og email, og det gør vi heller ikke!
Glade forårshilsner
Olav Elvang

Høkeren åbner!
Lørdag d. 28.april er der musik og kolde øl, når Foreningen Høkeren byder
indenfor i vores nye Høker!
Kom og se hvor dygtige -og meget flittige- især Finn, Arne, Børge, Aksel og
Otto har været. Det er imponerende! Mange andre har også været meget
flittige med pensler og gode input, ingen nævnt, ingen glemt. Det gamle
opbevaringsrum er forvandlet til et flot, lyst rum. Køleskabe, hylder og disk
er klar til varer. Det skal fejres og det bliver det d. 28. April 2012.
Kalle Brandt har samlet et Årsdale-band, børnene kan riste skumfiduser og
få gratis is, og de voksne skåle for Høkeren. Så kom glad fra kl. 13.00.

Grupperne lige nu
Nyt fra Pasningsgruppen: Pasningsgruppen mødtes sidst i marts for bl.a. at
diskutere nøgler. Der er lavet 20 nummererede nøgler og de udleveres af
Kirsten Warburg til butikspasserne. Gruppen snakkede også om håndtering
af penge. Der var enighed om, at der kun skal være byttepenge i butikken
efter lukketid. Resten af pengene skal deponeres i et pengeskab. Det var et
godt møde med næsten 20 fremmødte. Heraf var flere nye på banen som
butikspassere. Butikspasserne mødes igen d. 12. april hos kl. 16 hos fam.
Elvang, Indenmarken 2.
Nyt fra Butiksgruppen: Butiksgruppen mødtes sidst i marts for at diskutere
varesortiment, udendørsmøblement, jura omkring butikken og andet. Efter
Høker-søndagen stod vi med en stor varemængde, som folk havde foreslået.
Ved dagens møde blev mængden beskåret, for der er simpelthen ikke plads
til alt i Høkeren. Gruppen går nu i gang med at tage kontakt til lokale
producenter om varer til Høkeren. Resten køber gruppen selv ind. Jonas
Glud har sørget for at Høkerener optaget i Næringsbasen, så det er også på
plads forud for åbningen. Desuden blev mere “hyggelige” emner som
hyggekrog, blade, engangsservice vs. porcelæn diskuteret.
Nyt fra Eventgruppen: Eventgruppen mødtes sidst i marts. Her blev der
primært snakket om åbningsarrangement. Dagen, det bliver d.28.april, skal
være en festdag med balloner, musik og masser af hygge. Der vil være

musik ved Kalle Brandt og et årsdaleband. Der vil blive solgt snacks og evt.
lidt let mad. Børnene vil kunne riste skumfiduser ved opstillede bålfade og
male Høkeren. Ikke PÅ Høkeren men på opstillede staffelier. Der blev også
talt mere fremadrettet om kommende events. Har man en god idé, så er man
velkommen til at kontakte gruppen.
Nyt fra PR-gruppen: Det helt store arbejde på det seneste har handlet om
Høkerens nye hjemmeside, www.aarsdalehoeker.dk. I april måned vil vi
arrangere et par aftener, hvor nysgerrige kan komme og høre mere om
hjemmesiden og ikke mindst, hvordan man bruger den bedst muligt. Mere
info vil følge. Indtil da opfordres alle til at besøge siden. Her kan man
oprette sig som bruger og på den måde deltage i diskussionen. Det e håbet,
og meningen, at meget diskussion skal flyttes derind, så alle kan følge med.

Ny hjemmeside
Høkeren har fået sin egen hjemmeside. Den hedder
www.aarsdalehoeker.dk
Hjemmesiden skal være vores interne kommunikationsforum. Vi har alle de
bedste intentioner om, at Høkeren skal være for alle. Men megen diskussion
foregår i dag over havelågen eller i møder, hvor små flokke mødes. Det er
også fint, men ved at oprette en tråd, altså et emne, i forum på hjemmesiden,
så vil alle have mulighed for at vide, hvad der bliver diskuteret og give deres
besyv med.
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, vil have lov til at diskutere i forum.
Det sker ved at følge linket og oprette sig som medlem. Desuden vil
butikspasserne, når gruppen er endeligt dannet, få et ekstra niveau af adgang,
der gør, at de kan redigere i kalenderen på hjemmesiden. Lige nu er Esben
og Else-Marie administratorer af siden. Det fortsætter, men vi vil også give
rettigheder til nogle flere relevante Høker-folk.
BRUG HJEMMESIDEN: Minikursus i Høkerens nye hjemmeside.
D. 16. og D. 17. april, fra kl. 19-21, afholder vi minikursus i Høkerens nye
hjemmeside i Urmarken 7. Vi sørger for kaffe - gæster medbringer guf eller
kage.

Vi har et par computere, som vi stiller op, men tag meget gerne bærbare
computere med, så kan I lære på jeres egne computere. Døren er åben fra kl.
19, men hvis I kun har et enkelt spørgsmål, så behøver man ikke blive på
skolebænken helt til kl. 21.
Tilmelding er nødvendigt. Helst på email: sortsnak@gmail.com, eller i
postkassen på Urmarken 7, eller pr. sms.: 23272934. Mvh Else-Marie &
Esben.

Kontakt Høkeren:
Formand, Olav Elvang: 51345099
Pasningsgruppen, Kirsten Warburg: 30314202
Butiks- og varegruppen: Anette Sonne: 60745915 el. Doris Espersen:
23716591
Eventgruppen: Kalle Brandt: 22278084
PR: Else-Marie Johansen: 23272934
	
  

