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KORT NYT
Haastrup Kirke
BYFESTGUDSTJENESTE:
LØRDAG DEN 13. JUNI
KLOKKEN 11.30
Gudstjeneste den 14. juni INGEN
Gudstjeneste den 21. juni
kl. 19.00. Carl Nielsen Hits.
Haastrup Foredragsforening
Det var sæsonens sidste
arrangement. Vi havde en udflugt
til Kirsten og Leif Ganderups
Vingaard på Tåstebjerggyden.
Det var en meget informativ
udflugt, både mht. forklaring og
bagefter vinsmagning. Der var 29
personer, som hyggede sig.
Haastrup Bed and Breakfast
Der er tre overnatningsmuligheder i Haastrup. Alle har været
tilfreds med sæsonen 2014.
1. ”Stormgaarden” har 3 værelser
med 10 senge. Værelserne er
indrettet med kunst og
antikviteter og der er et lille
thekøkken. Det lejes kun ud i
højsæsonen.
2. Jens Sylvest har en lejlighed
med 2 soveværelser, veludstyret
køkken og badevær. m. bruser.
Det er lejet ud i hele juni md.
3. Solveig og Søren Hansen,
Toften har en lejlighed med plads
til 4 personer, bad m. bruser og et
veludstyret køkken.
Skt. Hans
Der vil igen i år være Skt. Hans bål
i Byparken. Mere i næste udgave.
Når jeg ser på en stemmeseddel,
føler jeg mig som en
muhamedaner, der ser på et
spisekort, der udelukkende består
af retter med svinekød. (Dan Turèll)

”Jeg må lige på skrift rose for den ide med præsentation af familien
på Skånemosen og Faldsledvej. Det kunne være sjovt med flere af
den slags. (Tak fra redaktionen). Jeg fik jo heller ikke rost dem, som
knoklede med loppemarkedet, det var også en skøn dag. Tak til
den, som donerede et lille blåt gulvtæppe. 15 kr. skæpper da ikke
meget i kassen, men har bragt stor glæde hos mig i den nye
udestue, hvor det LIGE matchede i farverne”.

Haastival
Maria Lundgaard fortæller, at der har været ca. 300 personer, som
besøgte festivalen. Det har givet et overskub på ca. 20.000 kr., som
de vil glæde sig til at bruge til forberedelser og opbygning af næste
års Haastival. De er meget tilfredse med resultatet. Det tror jeg
også at hele Haastrup er, det er flot med sådan et initiativ. 

Sommerfodbold
Hver mandag aften kl. 19.00 spilles der fodbold på sportspladsen.
Det er for alle, børn, unge, voksne, gamle og begge køn. I mandags
var der samlet 10 personer. Dette meddeler Maria Lundgaard.

Haastrup Friskole
De næste 3 lørdage vil der være ”reklamefremstød” for skolen. Den
6. juni var Rie og Ellen i Faaborg med skolebussen med foldere om
skolen og avisartikler. Det gentages den 13. og den 20. juni, skriv til
Henrik på skole.leder@5662.dk , hvis man er interesseret i at hjælpe.
Onsdag den 10. juni var der svømmestævne. Skolen blev samlet nr. 3
og individuelt var der både 1. 2. og 3. pladser. FLOT. En stor del
svømmede i forskellige stilarter og resten var med som heppekor.

Protestmøde i Faldsled
Det var overvældende, hvad der var mødt op til det ”stille
protestmøde” i Faldsled, mellem 400-500 personer. En pårørende til
en beboer havde lavet en lejlighedssang. Der var tale af Ernst
Jørgensen og Peter Jensen. Jan Valbak samt Jack Odgaard var
ligeledes på scenen, og Herdis Hanghøi kiggede forbi.

Haastrup Byfest
Byfesten er allerede skudt i gang, - revyen er overstået.
Torsdag aften var der ca. 50 personer til generalprøve.
Fredag aften var med fællesspisning, 120 glade mennesker, som nød
denne første sommeraften. Til revy var der 145 tilskuere, hvilket må
være lig med udsolgt. Det var desuden et meget veloplagt publikum,
som morede sig meget, og som fangede de små ”finurligheder” i
teksterne. De 3 tekstforfattere: Ole Laulund, Henrik Mikkelsen og
Esther Rützou fortjener stor tak. Det samme gælder selvfølgelig
aktørerne, Henrik ”Hof’n, Henrik Mikkelsen, Jørgen Stage, Diana
Olsen, Annette Rosdal og Lene Sanderhof. Anna M. Laulund stod for
musikken. I kulissen var Ole Rasmussen og Linda Ellegaard.
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