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---------------------------------------------Hvem leder seniorgymnastikken
I Haastrup?
---------------------------------------------

Anne fra ”Vores Købmand”
Har gennemført et halv
maratonløb over Storebælt på
2 timer og 10 min. MEGET FLOT

Husk damefrokosten
Den 27.september. kl. 13.00.
På nuværende tidspunkt er der
tilmeldt 77 damer.

Husk halloween
fællesspisning
Den 3.oktober kl. 18.00
--------------------------------------------

Børnehusets fødselsdag

Der var god tilslutning, over 20 personer, til vandringen
på kirkegården, der var flere af de fremmødte, som også
have historier om deres gravsteder, bl.a. Poul ”Fiat” og
Ernst Pedersen. Der blev drøftet, om succesen skulle
gentages til næste år, da man slet ikke nåede
kirkegården rundt.
HØSTGUDSTJENESTE
Den 5. okt. Kl. 10.00. Tilmelding på tlf. 41620444
til den efterfølgende brunch i Forsamlingshuset.

Haastrup SG & iF
Husk at gymnastik m/k starter den 30.sept. kl. 19.15
Seniorgymnastik den 1. oktober kl. 14.30
Skydning den7. okt. Kl. 15.00 børn/kl. 19.00 voksne

Haastrup Foredragsforening
Vi håber, at alle efter denne weekend har fået en folder
med Foredragforeningens emner. Ellers kontakt mig på
tlf. 62681334. Første foredrag er den 13.10 kl. 19.30 i
Haastrup Forsamlingshus.
Carsten Abild vil tale om Landsbyernes fremtid.
Pris for ikke medlemmer 30 kr.

Halloween

---------------------------------------------Jeg har fra Anne Petersen,
Birkevænget, som mistede sin
mand Henning i sommer ved en
tragisk ulykke, modtaget et citat:
Du er nødt til at give slip
på det liv, du planlagde,
for at leve det liv, der venter dig
(Joseph Campell)

Forberedelserne til at sætte Haastrup på verdenskortet
går i gang her i weekenden, da kommer de første
rekvisitter til byen. Der er ca. 10 personer, som er med i
det forberedende arbejde. Halloween for børn er den
3/4. oktober fra kl. 18.30-21.00, 50 kr. pr. pers. I den
weekend vil der være 20-25 ”skræmmere”. For de
voksne er der åbent 10/11. og 17/18. oktober fra kl.
19.00-24.00. 150 kr. pr. pers. Da vil der være omkring
100 ”skræmmere” involveret. Der kan købes øl/vand,
pommes frites og toast i skolegården. Sidste år var
besøgstallet ca. 1200.
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