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KORT NYT
Haastrup Menighedsråd
Husk udflugten med
Menighedsrådet den 26.8.
afgang fra Haastrup kl.
13.00 til Humlemagasinet,
hvor der serveres kaffe.
Turen slutter med middag i
Haastrup Forsamlingshus.
Bestil hos Kirsten Johansen
tlf. 62681575.

Cykelholdet
Fra den 27.8 starter
cyklingen kl. 18.30. Sidste tur
er den 17.9.2014

Emil Sanderhoff
Den 15.8 fra kl. 11.20 –12.00
udsendte P.1 et program,
som hed: Natursyn. Billernes
mangfoldighed, på
opdagelse med Emil
Sanderhoff. Et meget
underholdende, morsomt
og lærerigt program.
Programmet kan podcastes
hos DR.

Du og samvittigheden er et,
den ved alt, hvad du ved, og
den ved, at du ved det.
(Søren Kierkegaard 1813-55)

STEN
16. AUGUST 2014

Sommerfest
Maria og Niels var meget glade og taknemmelige over
alle de folk, som mødte op til deres arrangement den
2.8 på ”Højsgaarden”. Der var tæt på 50
Haastrupbeboere, som mødte op, der blev afleveret vin,
blomster, hjemmebagt kage, og hjemmelavet
marmelade, helt overvældende. Om aftenen var der
ikke så mange, men der blev spillet på harmonika og
guitar, og sangbøgerne blev også funder frem.

Haastrup kirke
Søndag den 24. august afholdes gudstjenesten IKKE i
kirken, men i BYPARKEN kl. 14.00 ved shelterne. Der
bliver spiller på trompet, og efter prædiken serveres der
kaffe og kage.

Haastrup Friskole
Så er skolen i gang igen, første skoledag var søndag den
10. august. Der er 7 nye elever til børnehaveklassen, 2
nye lærere, hvor af den ene er Emil Sanderhoff fra
Haastrup.

Haastrup børnehus
10 rollinger er begyndt i skole, og den 1. september
kommer et vuggestuebarn.
Den 22. 8 fra kl. 14-20 er der arbejdsdag.
Den 1. 9 bliver Børnehuset 17 år- samme dag fejres 2 år
som privat institution. Denne dag er hele Elmevænget
inviteret til kaffe kl. 9.30.
Den 2.9 er der generalforsamling kl. 19-21, hvor der bl.a.
skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Aktivitetskælderen
BRFkredit har bevilliget flere computerpakker til vores
aktivitetskælder, hvor mange vides ikke på nuværende
tidspunkt. De forventes klar i løbet af september måned.
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