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Sportspladsen
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26 personer var med til foreningens virksomhedsbesøg hos Roses
Forever ® i Dyreborg. Rosa og Harley Eskelund fortalte om måden
man udvikler nye sorter på, om deres besøg på messer og
udstillinger, om arbejdet med at sælge rettighederne til at dyrke
danske roser. Det var meget interessant og underholdende.
Det var et virkeligt godt besøg, meget interessant.

Affaldsindsamling
Har du skrevet dig på listen til at hjælpe med at samle affald ind?
Du kan nå det endnu, listen hænger hos Købmanden indtil lørdag,
og du kan også bare møde op. Altså den 17. april fra. 10.00 - 12.30
Vi mødes i skolegården. Købmanden og Jens Sylvest sponsorerer
drikkevarer og pølser, Jytte Svenningsen og jeg bager, og kommer
med kaffe/te.
Det bliver sikkert hyggeligt, og vi kan bagefter ”pudse glorien” og
måske være med til at vinde 5000 kr. til en fællesspisning, hvis vi er
mange nok, som møder op.
Der er 20 lokalråd i kommunen, som har besluttet sig til at bakke
op. om sagen.

Aktivitetspladsen
Arbejdet på pladsen må første igangsættes den 28. maj. Men når vi
ved, at ”Tordenskjolds soldater” er beskæftiget med ”OPEN
HAASTRUP” inden da, gør det jo ikke noget. Der vil være ”fast
arbejde” for mange frivillige på udgravningen til Aktivitetspladsen.
Så endnu en gang har Haastrupperne mulighed for at bakke op om
et fælles projekt.

Haastrup Friskole
Skolens grp. 3 har haft besøg af Christine Schou, fra Kaj og Andrea,
Hun hjalp med at lave Haastrups Friskoles nye sang, som man kan
høre til forårskoncerten den 27, april. Sidste uge stod i kreativiteternes tegn. Et hold var på Steensgaard, andre kreahold var:
Sæbeproducenter, billedkunstnere og spiludviklere.
Der har været en god generalforsamling på skolen, der var ca. 30
fremmødte. Lørdag er der ”arbejdsdag”. Tilmeldt knap 20 pers.

Vejsvin
Jens Sylvest har i et år haft et ”vejsvin” stående på
Jordløsevej. Nu har han fabrikeret 11 til. Han opfordrer
Haastrupperne til at være medbestemmende mht.
placering. Skriv til mig eller ring til Jens. Samtidig
opfordrer han folk til at melde sig som ”vicevært”, dvs.
at f.eks. melde til Købmanden at vejsvin nr.?? (alle får
et nr. i panden) skal tømmes. Jens mener ikke, at det vil
forekomme så tit, da de tit tømmes af ”pantjægere”.

(ukendt)

Sportspladsen
Der arbejdes stadigvæk på sportspladsen, men det skal nok blive
godt.
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