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Fjernvarmeværket

KORT NYT
Cykelholdet
Er rigtig godt besøgt i år,
men vi har stadig plads til
flere……

Shelterne
Der bliver overnattet rigtig
meget i shelterne, de
besøgende kan lide
forholdene og området, og
de handler flittigt hos ”Min
Købmand”.

Pilgrimsvandringen
Det var en fin åndelig gåtur
til Trente Mølle, hvor der
blev fejret en stemningsfuld
pinse med tilvandrende fra
Vester Hæsinge.

Haastrup Kirke
Stillingen som graver
primært i Haastrup er slået
op. Ansøgningsfrist den 25.6.
Se stillingsannoncen på
www.haastrup-by.dk

Hvis du ingen tanker har,
gør da ej din tale klar.
(Piet Hein)

Det er blevet besluttet, at projekt ”fjernvarme” er
blevet stoppet. Der var 72 tilmeldinger, men
kommunen forlangte mindst 92. ”Ærgerligt, det havde
været er stort aktiv for byen” udtaler Peter Jensen og
Niels Peter Ellegaard.

Haastrup Billardklub
I maj måned havde Billardklubben generalforsamling.
Som formand blev valgt Kjeld Kristensen, tlf. 60169353,
kasserer Jens Traberg og sekretær Christian Jensen. Der
blev fremlagt et fornuftigt regnskab, som blev godkendt.

Haastrup Byfest
Torsdag aften var der generalprøve på revyen 2014 for
ca. 40 glade og humørfyldte pensionister, som fik kaffe
og kage.
Fredag aften var der først spisning i teltet på p-pladsen
for 125 personer, derefter så et meget veloplagt
publikum en revy, som udløste både smil, latter og store
klapsalver. Der var 150 tilskuere.
Lørdag middag var der først børnedyrskue, ca. 30
deltagere, som viste flest hunde, dernæst heste, kaniner
og 1 hamster frem. Der var diplom til alle.
Ca. 70 personer var mødt op til gratis æggekage med
meget lækker stegt flæsk kl. 12,00. Lørdag aften er der
tilmeldt 75 til spisning.
Kåring af årets Haastrupper: Birthe og Mogens Juhl
De har ledet gymnastik for m/k igennem 18 år, så de fortjente
virkelig en påskønnelse. Stort tillykke.

Sct. Hans
Den 23.6. kl. 19.00 mødes man ved bålhytten. Båltalen er kl.
19.30 og afholdes af Lars Egmose. Skolen sælger pølser,
kaffe/te, kage, øl og sodavand. Der kan laves snobrød og
skumfiduser.
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