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Hjertestarter

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 21. juni kl.
19.00, Carl Nielsen Hits.
Gudstjeneste, den 28. juni INGEN
Flagalleen
Det var bare så festligt i hele byen
med alle flagene hejst.
Befolkningstal
I Haastrup er vi pr. juni 2015:
603 indbyggere. En ændring fra
januar 2015: +3
Til sammenligning, så er der i
Vester Hæsinge: 1.063 pers./-10
Horne Land:
1.929 pers. /-6
Faldsled m. fl.: 1.903 pers./+2
Faaborg:
6.419 pers./+44
Ringe:
6.296 pers./+29
Kun med hjertet kan man se
rigtigt.
Det væsentlige er usynligt for
øjet.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Ole Laulund skriver:
Haastrup Forsamlingshus og Haastrup SG
& IF vil gerne takke alle for en
veloverstået byfest. En særlig tak til de
frivillige der gav en hånd med og til vores
velvillige sponsorere. Regnskabet for
årets byfest er ikke endeligt opgjort,
men de foreløbige beregninger viser, at
arrangementet kommer til at give et
fornuftigt overskud til de to foreninger.
Fordi Haastrup SG & IF har 150 års
jubilæum til næste år, blev det i
forbindelse med det efterfølgende

evalueringsmøde besluttet, at der
ikke afholdes byfest i 2016. Haastrup
Revyen vil bestyrelserne finde en ny
placering på året til, så man også
2016 kan få sig et godt grin."

Mail til Tryg Fonden fra Hjertestarterforeningen:
”Vi har i dag haft møde vedrørende Fadderaftalen, og vi vil gerne
indgå i de vilkår for at modtage en hjertestarter fra Tryg Fonden,
som beskrevet i Fadderaftalen. Vi takker mange gange for
tilsagnet”.
I løbet af eftersommeren/efteråret kontaktes Haastrup af
Safetygroup med henblik på kursus og opsætning af
hjertestarteren, som skal placeres ved skolen.
Samtidig er der modtaget et tilbud på en hjertestarter til kr.
20.077.00, foreningen har 12.000 kr. så man håber, det er muligt at
finde de resterende 8.077 kr. Den anden skal så placeres ved
Børnehuset.

Haastrup Byfest
Jeg har allerede skrevet om revyen i nr. 23, men der skal lige en
tilføjelse til: ALLE, som jeg har talt med, roser 2015 revyen, der er
enighed om, at teksterne var rigtig, rigtig gode, og skuespillerne var
også formidable, det samme gælder musikken.
TAK FRA HAASTRUP.
Lørdagen startede kl. 11.30 med gudstjeneste, efterfulgt af
æggekage/flæsk, der var ca. 50 til stede. Så var der overrækning af
”honorar” til lederne i Gymnastikforeningen. Årets Haastrupper
blev udpeget, det blev Linda Ellegaard (altså mig), og en flot karaffel
blev overrakt.
Så begyndte aktiviteterne på sportspladsen, der var skattejagt,
”trillebør ringridning”, som blev vundet af Mogens og Birthe Juul.
Undervisning i ”Krolf”, foreningen er åbne overfor et nyt tilbud til
Haastrup, hvis der er interesse. Kagekonkurrence var det næste, der
var indleveret 6 fantasifulde kager, det blev Jytte Svenningsen, som
modtog 1. præmien for en lagkage pyntet med Udviklingsrådets
logo. Om aftenen var der knap 50 til fællesspisning.

Årets Haastrupper
På denne plads vil jeg gerne have lov til at takke for udnævnelsen til
Årets Haastrupper, jeg er både meget stolt og glad for den ære, som
jeg mener, at det er. Det er dejligt, at få en påskønnelse. Helt ærligt
så hygger jeg mig med UDKIGSPOSTEN, og det samme gør jeg i
Folkemindesamlingen og Foredragsforeningen. Der blev sagt ved
overrækkelsen, at jeg ikke er født i Haastrup, det er rigtigt, men jeg
har tilbragt alle ferier i min barndom her i byen, både på
”Højsgaarden” og på ”Møllehavegaard” (der hvor jeg bor i dag). Jeg
har nu boet her siden 1982, og jeg kan godt sige jer: ”Jeg flytter ikke
fra Haastrup”, her føler jeg mig hjemme, jeg elsker nærheden og det
sociale, som Haastrup har at byde på. JEG VIL HAASTRUP.

Skt. Hans
Igen i år bliver der fejret Skt. Hans i Byparken, mød op den 23. juni
tag familien og madkurven med. Grillen tændes kl. 18. Haastrup
Friskole sælger kaffe, kage, øl og vand samt grillpølser.
Bålet tændes kl. 19.30
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Hos Min
Købmand
DIANA OLSEN
LENE
SANDERHOF

Nyhedsoplæser
HENRIK
MIKKELSEN

Alley Cat
JØRGEN STAGE
HENRIK
MIKKELSEN
HENRIK
LAURSEN

Yogatime
LENE
SANDERHOF
HENRIK
LAURSEN

kagekonkurrence

trillebørsringridning

Årets Haastrupper
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