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Eva Bæk
-----------------------------------------Hvor mange produktionssteder
har

?---------------------------

Det var en succes helt i top. Det var 77 glade damer, som
indtog Forsamlingshuset den 27. sep. Stemningen var fin,
godt hjulpet på vej af Jan Valbak. Der var sågar
”Mandestrip”. Bimmer, Henrik Mikkelsen og Henrik Hofn
gav den hele ”armen” foran et hujende publikum. Maden
var fin. Der blev solgt lodder med gevinst til alle.
Baren blev betjent af Kent, til vores fulde tilfredsstillelse.
På opfordring (men jeg kunne faktisk selv godt have fundet
på det) er jeg blevet bedt om at takke Anne og Kent for
deres indsats. Vi ved godt, at der er gjort et stort arbejde for
at få ”Damefrokosten” til at blive sådan en succes. TAK.

Nyhedsbrevet
Takket være en sponsorgave
fra ”Min Købmand” var vi i
stand til at nå op på over
hundrede tilmeldte til
”Udkigsposten” (nøjagtig 107)
ved damefrokosten. Det var Rie
fra Toften, som fik 2 flasker vin.

Haastrup Kirke
Søndag den 19. oktober kl.
17.00 er der Halloween
gudstjeneste for de små v/ Silja
og Esther.

Overskuddet til skolen var på knap 4000 kr.

Haastrup Forsamlingshus
Halloween feberen er brudt ud i Haastrup. Optakten var
fællesspisning i Forsamlingshuset. Over hundrede personer
deltog.
Bankospil den 6. november
Næste fællesspisning er den 14. november
Julefrokost er den 29. november
Mere om de tre arrangementer senere.

Røde Kors indsamlingen

Halloween

I Haastrup blev der af 5
indsamlere samlet ca. 4600 kr.
ind. Det er meget flot.

Den 3/4. oktober var der børneuhygge i byen. Omkring 450
gæster besøgte ”rædselskabinettet”. Torsdag den 16. okt. er
der åbent hus uden ”skræmmere” fra kl. 20.00-22.00.

Foredragsforeningen
Husk at Carsten Abild den 13.
oktober kl. 19.30 taler om
”Landsbyernes fremtid”.
Citatet i dag er hørt i radioens
p1, sagt af fremtidsforsker
Anne Skare.
ER FORBRUG DET SAMME SOM
BRUG FOR?

Høstgudstjenesten
Ulrik havde pyntet Haastrup Kirke utrolig smukt i år. Rikke
havde desværre mistet stemmen, men Esther tog over i
kirken, og hun gjorde det rigtig dejligt. Til brunch i
Forsamlingshuset bagefter var der godt 30 deltagere.

Haastrup Billard
Motionscentret er overtaget af Billardklubben. Vedr.
medlemskab og udlevering af nøgle kontakt Kjeld Kristensen
tlf. 60169353. Pris 250 kr. pr. halvår. Hvis I har betalt til
Haastrup SG & IF er det ok, og I kan hente en nøgle. Vedr.
spinning cyklerne kommer der nyt på et senere tidspunkt.
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