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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 2. august
Kl. 16.00 i Byparken med
harmonika.
Bagefter kaffe og kage.
Gudstjeneste, den 9. aug. Kl. 9.00.
Klager til vej og trafikafdelingen
Det er sendt klage til kommunen
vedr. Pilekrogen, hvor gadelamperne er fuldstændig væk i et
hegn, og sidste uges blæsevejr
væltede desuden et træ.
Ligeledes er der klaget over
hegnet ved Stenlund, lige overfor
Skottes hus. Kommunen har sendt
klagerne videre i systemet.
Seniorudflugt den 18. august
Der er stadigvæk ledige pladser til
udflugten. Tilmelding til Kirsten
Johansen på tlf. 62 68 15 75.
Der er mulighed for kun at
tilmelde sig spisning i Haastrup
Forsamlingshus. Menuen er
karbonader med grøntsager, kaffe
m. lagkage, og det koster 100 kr.
Kun for pensionister.

Mandag, den 3. august kl. 17.00-18.30 fortæller Esther om:
”Storhed og fald”. ”Ved konkursen var varemængden så stor, at det
tog flere år for kreditorerne at få det solgt”. Jørgen Ploug er søn af
en hattemager, men vil mere! Talent for handel gør ham til
storkøbmand. Sønnen, Simon, udvider formuen ved at sejle på
Vestindien. Men da barnebarnet, den unge Jørgen Ploug, overtager,
er tiderne skiftet”.
Gæstefortæller er Maria Junghans: ”En historie om erobringen af
Spansk Amerika, om forræderi, magtbegær og diplomati”. Det
koster 50 kr. og foregår i Den gamle gaard.

Haastrup Folkemindesamling
Mandag aften havde Folkemindesamlingen en fin vandretur, som i
år gik til en Stupa. Der var 19 personer, 7 fra bestyrelsen, og 12
”gæster”. Turen foregik i støvregn, som ikke generede, da man
selvfølgelig havde valgt den rette beklædning. Stupaen var meget
fremmedartet for os og virkelig en oplevelse at se. Desværre var
deres ejere på ferie, så vi kunne kun beundre værket udefra, men
brochurer kunne fortælle os en masse detaljer. Bagefter drak vi den
medbragte kaffe ved en bålhytte på den anden side af vejen, som
var overdækket, og det var meget hyggeligt at sidde der, mens
regnen dryppede ned udenfor.

Open by night
Der var trængsel hos Købmanden både fredag og lørdag, alle stod
pænt i kø for at købe gammeldaws isvafler for bare 25 kr.
Der blev solgt 189 stykker is, så det kan da vist kaldes en stor
succes. Der blev snakket og hygget på tværs af aldersgrænser, køn
og vejrguderne.

Kø kultur
hos
købmanden

37. Albion Rally
”Der var 130 medlemmer til det
årlige træf, og når der tænkes på
vejrudsigten, var det ok”, udtaler
”træfgeneralen” Bjarne Madsen.
Fredagsmenuen var som altid
forloren skildpadde, om lørdagen
spiste man stegte pølser, og kamsteg med kartoffelsalat og salat.
Desserten var is fra købmanden.
Albion var tilfredse med forløbet
og håber på at komme igen.

Ny kunsthåndværkerbutik
I Halsmose nr. 15, ”Moselund” har vi
fået en ny butik, Den er virkelig et
besøg værd. Det er helt unikke ting,
som Ole Pedersen fremstiller.
Udover de viste ting, laver han
bænke i ”dit” mål. Skærebrætter,
træstykker, poleret, så man er nødt
til at røre ved dem. Store stykker
træskulpturer, som naturen har
skabt. Så kig endelig ind.

Man kan modstå alt –
undtagen fristelser.
(Oscar Wilde)
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