Nyhedsbrev 2 – marts 2017
Udsolgt – men nyt tilbud til medlemmer
Tak for den helt fantastiske opbakning til ”Hummerens Hus”. Vi har fået mange nye
medlemmer i de seneste par uger – medlemstallet er nu på 130, men vi har altid
plads til én (eller flere) til.
Det har vi til gengæld ikke den 31. marts, hvor vi åbner officielt og heller ikke
Skærtorsdag, hvor Simon og hans team gentager åbningsmenuen.
Men foreningen har aftalt med forpagteren, at vi gentager tilbuddet til medlemmer
om åbningsmenu St. Bededag om aftenen (fra kl. 19). Særpris er igen 3-retters
gallamiddag, som medlemmer af foreningen får for 225 kr. – en 2-retters kommer til
at koste 185 kr. En flaske vin kan denne aften købes for 150 kr.
Der er åbnet for reservationer til denne aften. Skriv til simon@hummerenshus.dk
Ankret er kommet hjem

9. marts kom et af de store ankre ”hjem” til Vesterø – til pladsen foran ”Hummerens
Hus”. Tak til Læsø Museum for udlån, til museumsforeningen for jeres støtte i denne
sag, og endelig til Penne hos Læsø Tømmerhandel for transporten fra Byrum til
Vesterø.
Vi er i gang med at tilrettelægge udsmykningen i huset, herunder placering af nogle
af Erik Skjoldborgs tegninger, der indgår som illustration i hans to kogebøger ”der er
ingen ben i fisk” og ”Så du benet…”
Erik Skjoldborg, der bl.a. havde forlaget Malurt og stod i spidsen for jazzorkestret
Papa Dap, besluttede inden sin død at placere sin store samling af tegninger m.v.
hos Læsø kommune, der bad Læsø Kunstforening sørge for, at samlingen blev set af
flest mulige.
Skjoldborgs enke – Margrethe Skjoldborg – er begejstret for, at ”Hummerens Hus”
lægger vægplads til Erik Skjoldborgs kunst og har desuden bedt huset om at stå for
salget af hans fiske-kogebøger på Læsø.
I den anden af stuerne fortælles historien om hummerfiskeriet over temaet ”fra hav
til bord” og vi har lånt forskellige genstande og billeder, herunder et maleri af FN 36
Aase af Vesterø, som er motivet på spisestellet, som Vesterø Havns Brugsforening
gennem en årrække udlejede til fester øen. Det andet stel, der også blev udlejet, er
prydet med ”spare-egen” og er antagelig sponsoreret af Læsø Sparekasse.
Restauranten på Facebook
”Restaurant Hummerens Hus” er nu på Facebook. Her vil Simon Rysgaard orientere
om menu, arrangementer m.v. Fra siden er det planen, at man kan lave
bordreservation, men funktionen er der ikke i skrivende stund.
Mailadresse
Indledningsvis er nævnt, at vi har fået mange nye medlemmer – det er vi glade for.
Men smilene bliver bredere, hvis man samtidig med kontingentbetalingen lige
sender en mail til formand@hummerenshus.dk med jeres mailadresse. Så får I
nemlig sendt nyhedsbreve og medlemsinformation fra foreningen. Ikke alle er på
Facebook. Derfor mener vi, at det er nyttigt at skrive disse medlemsinformationer,
men alle kan framelde nyhedsbrevet, hvis det ønskes.

