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Kikkert på dronnings udsigt

KORT NYT
Haastrup
Folkemindesamling
Vi vil meget gerne have lov
til at kopiere cd’er fra de
tidligere års Haastrup Revy,
hvis der er nogle, der har
dem. Henv. Ole Madsen
tlf. 22808507.

Friluftsrådet har besluttet, at yde 50 % tilskud til en fast
monteret friluftskikkert med tilhørende QR-kode, der
skal informere om natur og historie i området.
Niels Peder Ellegaard arbejder med at søge nogle flere
fonde.

Skt. Hans
Det blev desværre en lidt blæsende Skt. Hans aften, men
det lokkede alligevel små 100 personer til Byparken. Lars
Egmose holdt båltalen. Han fortalte om traditionen
vedr. Skt. Hans, udviklingen i Haastrup og nominerede
vores by som tilhørende ”udsigtsdanmark”. Fint indslag.

Haastrup Friskole
Endelig kom sommeren.
Sommerferien for
skolebørnene fra den 28.69.8.2014.

Haastrup Kirke
Ulrik Rindebæk er blevet
ansat som graver. Han har
været med til omlægningen
af kirkegården, og han har
der gjort et fint stykke
arbejde.

Obs. ny mailadresse til
nyhedsbrevet:
halsmose9@gmail.com
Der findes kun en måde at
blive slank på. Spis så meget,
du har lyst til, af alt det du
ikke kan lide.
(Alec Guinness)

Årets Haastrupper: Indlæg fra Birthe og Mogens Juul
”Mange tak for titlen. Det luner altid at blive påskønnet.
Vi vil dog lade en stor del af æren gå videre til vores
deltagere MK Motion og Sommercykling. I de 18 år har
der været god tilslutning. Vores ordsprog er blevet ”Hvis
I kommer, så kommer vi”. Igennem årene har der været
62 forskellige deltagere på Motionsholdet, fortrinsvis
Haastrupper. Til d.d. har 11 deltagere på holdet haft 10
års jubilæum. Personskaderne har været minimale, på
trods af at man går til den – der kan nævnes: Et brækket
håndled, en mistet stifttand, forstuvet fod, dårligt knæ
og en meget bøjet lillefinger. Til gengæld har man fået
stærke knogler og muskler, så man har undgået andre
skader. Sommercykling kom til senere, det er ren
fornøjelse at køre rundt i vores flotte landskab omkring
Haastrup – og få en snak undervejs, der fejres måske en
begivenhed, og en enkelt gang tages madpakken med.
Fornøjelsen har bestemt været på vores side.
Hvis I kommer, så kommer vi.

Haastrup Byfest
Jeg håber at kunne skrive om evaluering af Byfesten i
næste nummer.

www.haastrup-by.dk
 indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en e-mail til halsmose9@gmail.com 

