UDKIGSP
SÆRUDGAVE AF NYHEDSBREV

KORT NYT
Haastrup Revyen 2014 –
den blir ik bæ’re
Holdet bag årets Haastrup
Revy øver lige nu for fuld
kraft for at blive klar til:
Generalprøven for
pensionister:
Torsdag den 19. juni kl.
19.00.
Premiere:
Fredag den 20. juni
kl. 18.00 fællesspisning –
kl. 19.30 revy

STEN
13. JUNI 2014

HAASTRUP BYFEST MANGLER TILMELDINGER OG
MÅ AFLYSE FESTTELTET
Foreningerne bag Haastrup Byfest har, som konsekvens af alt
for få tilmeldinger til arrangementerne torsdag den 19. juni,
fredag den 20. juni og lørdag den 21 juni, besluttet at årets
udgave af Haastrup Byfest bliver afholdt i Haastrup
Forsamlingshus i stedet for i det store festtelt på
sportspladsen. Her en uge inden Haastrup Byfest har 4
personer købt billet til Haastrup Revyen med spisning fredag
aften, og kun 1 person har tilmeldt sig spisning og fest lørdag
aften. Programmet for årets byfest afvikles i øvrigt som hidtil
planlagt.
At byfesten nu afholdes i Haastrup Forsamlingshus betyder,
at vi nu desværre kun har et begrænset antal billetter til salg
til Haastrup Revyen fredag aften og til spisning, fest og musik
lørdag aften. Det er rigtigt ærgerligt, da vi af princip gerne vil
kunne have plads til alle, så vi ikke risikerer, at Haastrup
Byfest bliver en ”lukket” fest.

Her bliver der god mulighed
for at få sig et billigt grin, da
en billet til revyen kun koster
en flad 20’er.

Men det ville være forkert ikke at reagere på den situation,
der desværre er opstået med de manglende tilmeldinger. Der
er mange udgifter i forbindelse med Haastrup Byfest, og vi vil
ikke acceptere, at arrangementet giver underskud, da der er
mange sponsorer, som velvilligt støtter os.

Køb din billet nu
Husk, at der kun er 150
billetter til salg til revyen!

I Haastrup er vi desværre ”lidt for gode” til at vente til sidste
øjeblik med at tilmelde os de arrangementer, der afholdes i
byen, og vi overvejede at aflyse, men det har vi valgt ikke at
gøre, da vi forsat har en tro på, at der er folk derude, der
gerne vil Haastrup Byfest.

Fællesspisning
Lørdag den 21. juni kl. 18.30
HUSK
Eneste ændring er:
Det foregår IKKE I TELT –
men i FORSAMLINGSHUS

Billetter kan købes hos MIN KØBMAND
Ses vi til Haastrup Byfest 2014? … så tag lige din nabo med
også!

Med venlig hilsen
Haastrup SG & IF og Haastrup Forsamlingshus

www.haastrup-by.dk
 indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en e-mail til moellehavegaard@get2net.dk 

