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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste; den 25. okt. kl. 15.30
Halloween Familiegudstjeneste
Gudstjeneste, den 1. nov. kl. 15.00
Alle Helgens dag
Mindegudstjeneste med guitar
Fællesspisning den 16. oktober
Der var tilmeldt 50 voksne og 13
børn. Menuen var tilberedt delvis af
bestyrelsen og Forsamlingshusets
venner. Godt gået.
Haastrup Billard Klub
Serie 3 vest slog hele 8-0 i
weekenden. Stor sejr.
Billard Klubben står også for
Motions- og Spinningslokalerne.
Kig ind og tag en snak med dem.
Keld Kristensen er hver mandag at
træffe i lokalet på Banevej fra
Kl. 17-21.
Halloween hos Købmanden
Børnene i Haastrup havde skåret 12
flotte græskar, som nu pynter
udenfor butikken. Flot arbejde.
Damefrokosten
Der var et overskud på 8.775,00 kr.,
som går til Forsamlingshuset.
Haastrup Friskole
Nicolaj er ny dreng i grp. 1, han kommer fra Dreslette. Velkommen til.

Vi havde politiinspektør Kim Kliver på besøg. Der kom 70 tilhørere,
som fik indblik i politiets arbejde, fortalt på en underholdende måde.
Det drejede sig om bander, tyveri, indvandrerproblemer, såsom
æresdrab, Blekingegade og til sidst blev flygtningeproblematikken
strejfet, Kim står nemlig for arbejdet nede ved Rødby. Der var
mulighed for undervejs at stille spørgsmål.
En rigtig god aften.

Haastrup Forsamlingshus
Der er julefrokost den 28. november 2015 kl. 18.00
Menuen i år den go’e gamle på moderne vis

Hvide sild m/æg, æblesalat og dild
Bagte torskestykker med bacon, rødbeder og peberrodsfløde
Røget laks i skiver m/krebsehaler og rygeostecreme
Stegt fiskefilet m/remoulade og citron
Røget andebryst m/stegte æbler og svedsker
Frikadeller m/rå marinerede grøntsager
Ribbensteg m/rødkålssalat med figner og mandler
Skinke m/grønlangkål og brunede kartofler
Ostefad m/ peberfrugt og druer
Ris a la mande m/kirsebærsauce og gave
Pris 250 kr. pr. kuvert inkl. musik m. Klaus Madsen
Tilmelding hos Min Købmand senest den 25. nov. 15
Bestyrelsen og AP-Svendsens Madservice

Haastrup Forsamlingshus
Der er BANKOSPIL i Forsamlingshuset den, 5. november kl. 19.00.
Dørene åbnes kl. 18.00. Der spilles som vanligt om 30 ænder, 6
grisepakker og 2 kvarte grise. Stort amerikansk lotteri med flotte
gevinster fra lokale velvillige sponsorer.

Haastrup Folkemindesamling
Søndag, den 25. oktober fra kl. 14.00-17.00 er der åbent hus i
Folkemindesamlingen. Det er nøjagtig 50 år siden, at man grundlagde
samlingen. Kom og få en kop kaffe og en småkage, og se på samlingen.
Vi viser forskellige dvd’er efter ønske, og der er mulighed for at se
”DANMARK SET FRA LUFTEN”.

Haastrup Friskole

Citatet i denne uge er fra Jin ZHOU
Fejl er vejen til succes

I den forgangne uge har der været gæstelærer i idræt, Maria
Lundgaard har undervist i yoga. I denne og i næste uge er der
tilsynsførende på skolen, undervisningen i dansk, matematik og
engelsk følges. Den 13. nov. kl. 18 – 21 er der ”FESTLIG FREDAG”
m/amerikansk lotteri der støtter 3. og 4. klasses tur til Danfoss.
Menu: Kylling i karry, kaffe/te og kage. Pris: 50 kr. voksen/25 kr. børn.
Medbring bestik og service. Alle er velkomne.
Tilmelding senest den 6. nov. på skolen eller hos Købmanden.
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