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Haastrup Byfest

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 31. maj INGEN
Gudstjeneste den 7. juni kl. 9.00
Gudstjeneste den 14. juni INGEN

NYHEDSBREVET UDKOMMER
FØRST IGEN DEN 13. JUNI.
Der kommer dog et ekstranummer
om ÅBEN LANDSBY.
Nattergaletur
I torsdags var der nattergaletur på
mosen. Det var helt overvældende,
der var ca. 90 personer mødt op,
og det var sandelig ikke kun de
lokale. Naturfredningsforeningen
gav til afslutningen en tår at drikke.
Det bedste ved det hele var:
AT MAN HØRTE NATTERGALEN.
Haastrup Foredragsforening
Husk vores virksomhedsbesøg
mandag, den 1. juni, hos Kirsten og
Leif Ganderup på deres Vingaard.
Vi mødes ved Forsamlingshuset kl.
18.30, og kører i private biler. I har
sikkert tilmeldt jer allerede hos
Knud Peder Olsen?

Flaglaug
Der var mødt mindst 15 frivillige
op, som hjalp til med at slibe og
male flagstængerne, der var 70
stykker, så det var et stort arbejde.
Belønningen kom som kaffe,
muffins og snegle, jeg forstod, at
man havde hygget sig

Den, der griber til vold, viser, at det
er forbi med hans argumenter.
(Gammelt kinesisk ord)

Torsdag, den 11. maj kl. 20.00, generalprøve på revyen, inkl.
kaffe og kage 40,00 kr.
Fredag, den 12. maj kl.18.00, revy, inkl. fællesspisning: frikadeller
med kartoffelsalat. 100 kr./voksne – 75 kr./børn u. 14 – gratis/u. 4
år. Til fredagen sælges kun billette inkl. spisning i forsalg hos ”Min
Købmand”, er der flere billetter tilbage på dagen, sælges disse uden
spisning til 40 kr. ved indgangen.
Lørdag, den 13. maj:
Kl. 11.00: Byfestgudstjeneste. Ved Forsamlingshuset.
Kl. 12.00: Gratis æggekage
Sponsoreret af ”Min Købmand” og AP. Svendsen.
Kl. 13.00: Aktiviteter på pladsen for børn og voksne.
Kl. 16.00: Aktiviteter slutter
Kl. 18.30: Fællesspisning: Haastrup Grill Menu/ grøntsager/salat.
125 kr./voksne – 65 kr./Børn u. 14 – gratis/u. 4 .
Husk tilmelding hos ”Min Købmand”.
Kl. 01.00: Byfesten slutter.

Haastival
Pinsens Haastival er afsluttet. Maria skriver, at det har været en
stor succes, der var glade mennesker alle dagene, børn der legede,
voksne der hoppede og dansede til god musik. Der var en rigtig god
opbakningen i lokalsamfundet, mange har hjulpet til. Boderne blev
drevet af folk selv. Og musikken var frivillige bands – og selv vejret
spillede med.

Loppemarked, Haastrup Friskole
Indslag fra Ellen Møller:
Så fik vi, i udvalget, også tid til at evaluere på årets
loppemarked. Mange ved allerede, at der blev et overskud på
18.000 kr. - FLOT  . Vejret var med os og stemningen i top.
Tak til alle jer, som gennem året har været med til at samle ind
og de, som har bidraget med gode effekter.
Og tak til jer, som var med på dagen - både de, som lavede gode
handler i skolegården og ikke mindst de, som sørgede for, at der
blev dækket op til frokost.
Tak til elever og hjælpere ved ældstes cafe, som sørgede for at
gæsterne også kunne stille sulten.
Oprydning i år var speciel, da vi havde fået aftale med Carsten
Johnson fra Millinge. Det betød, at han hentede alle rester, så vi
slap for at brænde møbler og smide glas, porcelæn m.v. i
containeren.
Stor tak til Linda og Jørgen Ellegaard, som stiller stald til
rådighed for os.
Det betyder, at vi allerede nu er i gang med at samle ind til
loppemarked 2016.
Husk at fortælle det videre, hvis I hører om/ser nogle, som
er ved at rydde op.
Tak for i år og rigtig god sommer.
Ellen
r:

www.haastrup-by.dk
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