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KORT NYT
Haastrup Kirkegaard
Graveren har placeret en
gammel fin sten på et
udvalgt sted ud til den store
gang. Jeg synes, at det er en
fin ide, at udstille brugte
bevaringsværdige sten fra
sløjfede gravsteder. Dette
gøres på mange kirkegårde.
Hvad synes I?

Overnatning i Haastrup
Der er kommet 2 nye
overnatningsmuligheder i
Haastrup. Hos Jens Sylvest,
Pallesgyden 2, og hos Ole
Pedersen, Halsmose 15.

Erik Damgaard
Erik er kommet hjem igen,
en stor oplevelse rigere, en
dags regnvejr og ellers fint
(varmt)vejr. Alle fuldførte og
tiden blev overholdt, takket
være den gode forberedelse.

Jeg ville ønske, jeg var to
små hundehvalpe, så jeg
kunne lege med hinanden.
(Storm P.)

Det var jo et gavldigt arrangement, som var kommet til
Haastrup. Ca. 250 personer (de fleste 50+) fra Danmark,
Holland, Tyskland, England, Sverige og Norge. Nogle sov
i telt på sportspladsen, andre på skolen eller privat
indkvartering. Fredag aften blev der budt på forloren
skildpadde, frikadeller, pølser og smørrebrød. Lørdag
kamsteg med kold kartoffelsalat og salat. Det var også
stort morgenbord. Alt undtagen kamstegen var tilberedt
i skolekøkkenet. Arrangørerne var meget tilfredse med
arrangementet, og forventer, at de kommer tilbage
næste år. ”Vores Købmand” holdt open by night
fredag/lørdag fra kl 20-22 og havde halv pris på ispinde.

Folkemindesamling
Den 28. juli havde Folkemindesamling den årlige
vandretur, som i år ikke var så lang: Faldsledvej fra
Bygaden til Dilshøj. Ca. 30 personer var mødt op, og de
fik fortalt om husene og dets beboere fra gamle dage.
Erik (Futti) Andersen havde bl.a. et album med fra hans
forældres sølvbryllup i 1960, hvor de forskellige naboer
var blevet foreviget. Carl Olav Nielsen, Dilshøj fortalte
bl.a., at Kim Larsen havde været til fest i deres hus.

Sommerfest i Haastrup
”Højsgaarden” på Trekanten 2 holder sommerfest
lørdag, den 2.8.14 fra kl. 14.00. ”Vi har været så glade
for den måde, der er blevet taget imod os her i byen”,
skriver de i deres invitation. Sikken et initiativ. Man kan
købe pølser/brød og drikkevarer. Der bliver senere
tændt op i grillen, så man kan medbringe mad. ”Vi håber
på en sjov dag for børn og voksne. Fra Maria og Niels
Lundgaard. Børnene Astrid, Frode, Aksel og Harald”

Klokketårnet
Desværre kommer meldingen for sent…. men Anna
Aagaard har holdt koncert i klokketårnet den 30.7 med
J. Kongsted og F. Klarskov. Anna er uddannet violinist og
datter af Lotte og Helge Aagaard, Stubbedam.
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