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-------------------------------Hvad er sloganet hos
SYLVEST TRADING?

------------------------------Foredrag om spejderne
Den 4.11., kl. 19.30 på Det Gamle
Bibliotek viser Sund- og
Alpegruppen lysbilledshow for
gildebrødre og spejderforældre
om turen til Schweiz. Tilmelding
inden den 28.10. på tlf. 21355937
til Jytte Madsen, eller
corn@madsen.mail.dk

Den 7. oktober holdt skytteafdelingen åbent hus. Der kom et nyt
medlem i børneafdelingen, hos de voksne 4, som gerne ville prøve.
Da det gik godt, ser man frem til et par nye medlemmer. Men der er
plads til flere, så kig ned i kælderen om tirsdagen kl. 19.00

Haastrup Foredragsforening
Den 13. oktober gæstede Carsten Abild Foredragsforeningen. Det
var et vellykket arrangement med over 50 tilhørere. Der blev fortalt
historie helt tilbage fra 1700 tallet, og efter kaffen blev der
debatteret: ”Hvad kan vi gøre”. Vigtigt er det at bevare
skole/forsamlingshus og købmand. Men det prøver vi jo også på.
Næste foredrag den 24. november ved advokat Leif Jørgensen. Tag
en beskrivelse hos købmanden.

Haastrup Folkemindsamling
Åbent hus søndag den 26. oktober fra kl. 14.00-17.00.
I samarbejde med skolen vises en ”gammel skolestue” i anledning
af, at det er 250 år siden, at undervisningspligten blev indført i
Danmark. Der er også åbent i lokalet i kælderen. Få en kop kaffe og
en småkage.

Haastrup Forsamlingshus
Haastrup Kirke
Der afholdes mindegudstjeneste
den 2.11., kl. 17.00 på Alle Helgens
dag.

Telemasten Elmevænget
Der vil være forstyrrelser på TDC
mobilnet, tirsdag den 28.10.
fra kl. 9-16, da senderne skal
bygges om fra G3 til G4 for at få et
endnu bedre mobilnet.

Halloween
Holdet bag Halloween var tilfredse
med arrangementet. Ca. 1200
gæster var igennem ”rædslerne”,
og man regner med et lille
overskud, så glæden er stor.
Skøn på i dag… i morgen kan det
være meget værre. (Mit ordsprog)

Der er fællesspisning den 14. november kl. 18.00. Menuen er:
Crispy kylling med ris, karrysauce og salat, is med vafler og kaffe. 75
kr./voksen- 50 kr./børn u. 12 år – børn u. 3 år gratis. Der er som
sædvanlig lotteri.
Men da det snart er jul tilbydes der også mulighed for at shoppe
efter spisningen. Børnetøj, dametøj, smykker, tørklæder, chokolade
og gaveæsker med vin og øl kan købes/bestilles.
Den 6. november kl. 19.00 er der bankospil, dørene åbner kl. 18.00.
Kaffe og kage kan købes i pausen. Lige nu har bestyrelsen travlt
med at samle sponsorgaver ind.

Haastrup Billard Klub
ligger lige nu som nr. 1 i serie 3, de vandt over Marstal. Haastrup
oldboys vandt over Nørre Aaby. Godt gået!

Haastrup Skole
Friskolen inviterer til ”Festlig Fredag” den 7. november kl. 17.00.
Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Menuen er: Lasagne
og pizza med salat og brød, drikkevarer kan købes. Tag selv bestik
og service med. Tilmelding senest den 26. oktober på skolen eller
hos ”Min Købmand”. Medbring også et lys, som vi efter spisningen
vil tænde i fællesskab for skolen og det fortsatte sammenhold.
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