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Orienteringsløb

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 12. juli INGEN
Gudstjeneste, den 19. juli kl.
10.30 ved Palle Jensen
Damefrokost
Datoen ligger ikke helt fast endnu
– men der bliver frokost i
september måned.
Sommeryoga
Der var opstart på yoga i torsdags.
Det var ikke ret godt besøgt…
2 personer, som fik 1 ½ times god
undervisning. Vi håber på mange
flere næste torsdag.
Jytte Svenningsens
kanelkageopskrift
250 g smør – 800 g sukker
800 g mel - 8 tsk. kanel
4 tsk. natron – 10 dl kærnemælk
Smørret smeltes, afkøles og røres
sammen med sukkeret. Resten
sigtes sammen og røres i skiftevis
med melet.
Bages ved 200 grader i ½ time.
Glasur:
100 g smør – 500 g flormelis
4 tsk. van.sukker – 2 spsk. kakao
8 spsk. færdiglavet kaffe.
Smørret smeltes og de øvrige
ingredienser blandes heri og
smøres over den afkølede kage.
Krolf
Henrik Hvilshøj har desværre ikke
mulighed for at møde op på
onsdag. Der vil være ophængt
regler ved banen, tag evt. jeres
køller fra kroketspillet med.

Lotte og Morten Lassens søn Tue er stadig blandt landets bedste
orienteringsløbere, så han repræsenterer Danmark ved VM i
Skotland 1.- 9. august. Sidste år vandt han en guld- og en
sølvmedalje. Held og lykke til vores bysbarn.

Haastrup Børnehus
Der er dannet et støtteforening til Haastrup Børnehus. Der var
stiftende generalforsamling den 26.juni 15. Bestyrelsen består af
formand Marion Linke, kasserer Jan Thygesen, menigt medlem
Louise Jørgensen og som suppleant Denice Wagner. Alle, der gerne
vil, må være medlem af støtteforeningen, det koster mindst 50 kr.
om året. Man kan også bidrage med frivilligt arbejde og opnå
medlemskab igennem dette. Man kan betale til bestyrelsen, eller i
Børnehuset, kontonummer vil blive offentliggjort senere.
Haastrup Børnehus forbereder også at
være med til årets kunstnertræf i Faaborg.
Temaet er vand, og der laves et banner,
som er med fisk i vand. Banneret kommer
til at hænge i Faaborg før og under træffet
i Faaborg den 4-6. september.

Esther Rützou
Mandag, den 13. juli fortæller Esther om: En muse. 1830 er året,
hvor H. C. Andersen slår igennem som digter. Faktisk mangler han
kun to ting i sit liv: At blive rig – og at blive forelsket.
Gæstefortæller er Jens Peter Madsen, som bidrager med
Simonfortællinger.
Dette foregår i ”Den gamle gaard” kl. 17.00 – 18.30 og koster 50 kr.

Krolf
Vejret var ikke for godt i onsdags, da der skulle øves krolf, men der
var mødt 8 spillere op. Der var 4 frivillige medlemmer fra Haarby
Krolfklub, som instruerede. Der blev oprettet en bane på den halvdel op mod købmanden. Idrætsforeningen investerer i den
nødvendige banemarkering, og evt. også i et klubsæt, som nye
spillere kan låne for at afprøve spillet. Ideen er, at man møder op
hver onsdag kl. 18.30 for at spille. De enkelte medlemmer bør
investere i eget udstyr, der kan dog lånes et hos Henrik Hvilshøj.
Såfremt der er opbakning, skal der være en stiftende generalfors.

Tid er ikke noget der går,
det er noget, der kommer.
(gammelt ordsprog)
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