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Grand prix

KORT NYT
Forsamlingshuset
Else Marie Pedersen mener,
at det var en god ide
at sætte er par cykelstativer
op ved Forsamlingshuset.

Forsamlingshuset samlede 21 personer, som hyggede
sig meget. Grand prix blev vist på en projektor. Der var
salg af øl, vand, vin og diverse snack fra ”Min
Købmand”, og der var en stor kagebuffet, fremstillet af
Jytte Svenningsen med bl.a. en lagkage, som dannede
et dannebrog, når der blev taget et stykke. Der blev et
overskud på 350 kr.

Haastrup Børnehus
Husk arbejdsdag den 28. maj kl.
15.00

Revyen
Mangler en kameramand, en
sminkør og hjælp til at sætte
telt op. Hvem har lyst til at
melde sig?

Forsamlingshus
Fællesspisning den 30. maj kl. 18.00. Menuen består af:
Karbonader m. kartofler, stuvede ærter og gulerødder,
kaffe og kage. Pris: 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
Tilmelding hos ”Min Købmand”. En underviser kommer
og laver en overordnet introduktion om hjertestarter.

Haastrup Kirke
Fitnesslokalet
Der er ved at blive forberedt
et lokale til spinning. Det
glæder vi os til.

En kort gudstjeneste 2. Pinsedag, den 9. juni kl. 9 i Haastrup.
Derefter pilgrimsvandringen ud til Trente Mølle.
Gudstjeneste der kl. 11. Tag madpakken med, kirken sørger
for kaffe og kage.

www.haastrup-by.dk
Husk at tjekke hjemmesiden

Du er ikke blot ansvarlig for
det du siger, men også for
det du undlader at sige.
(Martin Luther 1483-1546)

Friskolen
Bestyrelsen udtaler: ”Tusind tak til alle, som har hjulpet
både lørdag/søndag til loppemarked – og til alle som lagde
vejen forbi, trods regnvejr”.
En del af eleverne og forældre var på arbejde i
granplantagen og skaffede derved penge til klassekassen for
de større elever.
Den 11.6. og den 23.6. mangler skolen undervisere, da
lærerne skal ud af huset. Meld jer hvis muligt hos Frede.
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