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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 19. juli kl.
10.30 v. Palle Jensen
Gudstjeneste, den 26. juli INGEN
Huse solgt i Haastrup
Radbyvej 20 er solgt.,
Grunden i Dyndbæksgyden er
også solgt.
Birkevænget 1 er solgt til
Gediminas og Indre, som ellers
bor ud på mosen, sammen med
deres 3 børn. Det synes jeg er en
rigtig solstrålehistorie, og jeg siger
tillykke til dem med deres nye
hus.
Krolf
Der var en del unge folk, som
spillede krolf i onsdags. Næste
onsdag er der igen krolf kl. 18.30.
Husk at medbringe eget
krolf/kroket havesæt.
Idrætsforeningen har endnu ikke
fået klubsæt.
Sommeryoga
Vi var 6 til yoga i torsdags, og det
foregik nede på sportspladsen,
det var rigtig dejligt.
Gadefest i Bøgevænget
Marion og Jesper havde inviteret
til1 års fødselsdag for deres lille
datter om eftermiddagen, dette
udviklede sig til gadefest i
Bøgevænget, det havde været så
hyggeligt. Det er ikke første gang
de hygger sig til gadefest.
Gamle mennesker bør ikke spise
helsekost. De har brug for alle de
konserveringsmidler, de kan få.
( Robert Orben)

Mandag den 27. juli kl. 19.00 mødes vi til den årlige vandretur ved
Stenlund nr. 46. Herfra vil vi gå ca. 500 m gennem skoven, så
kommer vi til et grønt område, hvor STUPAEN SACHA ligger.
SACHA betyder: ”Den guddommelige sandhed som ikke kan
benægtes”. STUPAEN er et tempel for bøn og meditation. Den er
bygget omkring ”Livets Træ”, en egetræsstolpe, som rejser sig
indvendig fra bunden til toppen og forbinder jord og himmel.
Sacha’s indre rum befinder sig halvt under, halvt over jorden. Dette
kammer indeholder 448 små Medicine Buddhaer, samt mange
hellige relikvier fra forskellige traditioner og hellige mestre.
Efter at vi har set stedet, går vi tilbage og kører til den første
bålhytte på højre hånd, hvor vi drikker den medbragte kaffe.
Husk at tage stole med
STUPAEN SACHA tilhører Mayi & Sunyata
Sacha Kutir Birkevej 5 i Vester Hæsinge.
Besøg deres hjemmeside :
www.sachakutir.dk
Der henstilles til, at man færdes med
respekt på dette sted, og man ser helst, at
man går urets vej rundt om STUPAEN og
ikke sidder eller står på den.

Haaastrup Kirkegaard
Ulrik Rindbæk, vores dygtige graver er desværre sygemeldt, og det
kommer nok til at vare et stykke tid, inden han kommer tilbage.
Menighedsrådsformand Per Frank meddeler: ”Der er blevet ansat
en vikar for Ulrik: Anne Thorslund, hun er uddannet gartner og er
startet den 14. juli. Da kirkegården ikke er blevet passet optimalt et
stykke tid, er der arbejde, der skal gøres, inden den bliver helt flot
igen. Anne skal også virke ved gudstjenester om søndagen både i
Haastrup og Jordløse, i starten sammen med Majbrit.
Vi byder Anne velkommen til arbejdet på kirkegårdene og i
kirkerne, og håber, at hun vil trives med arbejdet”.

Esther Rützou
Denne mandag, den 20. juli fra kl 17.00 – 18.30 fortæller Esther om:
”Den belæste frøken” om Karen Brahe, gæstefortæller er Susie
Haxthausen: ”Den galsindede enke”. Som hver mandag til og med
den 3.8, foregår dette i Den Gamle Gaard. Entre 50 kr.

Bygaden 11
Er der stadigvæk ingen, som kunne tænke sig at hente noget
brænde på vores ”nye centerplads”. Man kan få brændet ved at
rydde hegnet og træerne. Rødderne skal IKKE fjernes. Ring til Niels
Peter på tlf. 20 87 93 83.
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