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Haastrup Forsamlingshus & Haastrup S:G:&I:F

KORT NYT
Børnehuset
Arbejdsdagen blev grundet
sygdom flyttet til den
22.8.kl.14.00.
Den 13.6. kl. 14-15 er der
forældrecafé.

Menighedsrådet
Tirsdag den 26.8 kl. 13.00
er der udflugt til Humlemagasinet i Harndrup.
Tilmelding hos Kirsten
Johansen tlf. 62681575.
Der er 49 pladser.
Friskolen
Fredag den 13.6 tager de
store skolebørn til
København til koncert.
Tirsdagen derefter skal de
yngste også derind. 2-3
forældre søges til at tage
med. Henvendelse til Frede.

Forsamlingshus
Der var 60 personer til
spisning i Forsamlingshuset
den 30. maj. Der var en glimrende introduktion om
hjertestarter bl.a. med en
film.
Kun den, der kender sin
svaghed er stærk.
(W. E. Svedelius 1816-89)

Haastrup Byfest afholdes tidligere i år, for at vi sammen
kan nyde de lyse nætter.
Vi starter op torsdag, den 19.6. kl. 19.00 med
generalprøve på Haastrup Revyen for pensionister.
Fredag, den 20.6. kl. 17.30 starter byfesten.
Kl. 18.00 fællesspisning. Kl. 19.30 revy.
Lørdag, den 21.6. starter aktiviteterne kl. 11.00.
Kl. 12.00 gratis æggekage (sponsor: ”Min Købmand” og
AP-Svendsen).
13.00 - 16.00 aktiviteter, 18.30 - 01.00 fællesspisning.
Priser: Revy = 20 kr. Fællesspisning fredag = 75 kr.,
børn = 50 kr.
Fællesspisning lørdag = 125 kr., børn = 65 kr. Tilmelding
til spisning hos ”Min købmand”.
Se mere på www. Haastrup-by.dk, kig i din postkasse
eller hos ”Min Købmand”
Kontaktpersoner Henrik Mikkelsen 26451132
og Henrik Kristensen 24442634

Friskolen
Loppemarkedet gav et fint overskud på ca. 16.000 kr. Der er
kommet endnu en ny elev til Haastrup, så p.t. er elevtallet nu
på 40. Der forventes mindst 46 elever i det næste skoleår. En
SSP konsulent var på besøg i skolen og holdt et oplæg om
børns brug (og misbrug) af IT. ”Det var virkelig en øjenåbner
for forældre” udtaler Frede.

Haastrup Kirke
Husk pilgrimsvandringen til Trente Mølle 2. pinsedag.
Start kl. 9 i Haastrup.
Kirkernes fødselsdag den 15.6. kl. 9.00.
Kom og vær med, når kirkens fødselsdag fejres, og hør
om historiens vingesus gennem 800 år. Efterfølgende er
der fernisering af udstilling lavet af Haastrup
Folkemindesamling. Kirken byder på lidt godt.
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