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Haastrup Folkemindesamling

KORT NYT
Haastrup Flaglaug
Vil du være en del af
Flaglauget? Så kontakt
Mette fra Sylvest Trading
40261325 eller
mh@62681325.dk mrk.
Flaglauget. Du kan også
hente en brochure hos ”Min
Købmand”.

SOMMERLÆKKERIER
Is med banan og bær. En
frossen banan skæres i
skiver og blendes med 1 dl.
anden frossen frugt, indtil
blandingen har den rette
konsistens. Tilsæt evt. lidt
kokosmælk. Drop bananen
og du får sorbet.
Ellen Damgaard’s opskrift

Haastrup Byfest
Det er sommerferietid, så
derfor har der endnu ikke
været afholdt møde
angående byfesten.
Evaluering følger senere.
Stå på din fortid,
se mod din fremtid
men lev i din nutid
(Margaret Lindhardt)

Vi afholder vores årlige vandretur mandag den 28. juli.
Vi mødes på hjørnet af Bygaden/Faldsledvej kl. 19.00, og
vi vil sammen gå op til Dilshøj. Ole Madsen og Erik (Futti)
Andersen vil fortælle om husene og deres beboere.
Der kan parkeres ved Savværket ved siden af Inger Louise
og Knud Peder, ligesom vi nyder vores medbragte kaffe i
deres have.

Haastrup Forsamlingshus
Der kan allerede nu købes billetter til DAMEFROKOSTEN,
som afholdes den 27. september i Forsamlingshuset kl.
13.00. Prisen er 150 kr. som dækker lækker mad og musik
v/ Jan Valbak. Billetter købes hos ”Min Købmand”.

Orienteringsløb
Tue Lassen, søn af Lotte og Morten Lassen har ved
verdensmesterskabet i orienteringsløb vundet en sølv- og
en bronzemedalje. Det er 8. gang, at han deltager. Vi
ønsker hjertelig tillykke, og er stolte af vores bysbarn.

Erik Damgaard
Erik har altid været glad for at cykle, men fra nytåret af
har han kørt 4500 km dvs. 180 timer med det ene formål
at cykle Brørup-Paris. Det er en strækning på 1163 km,
som cykles sammen med i alt 100 andre. Afgang den 19.
juli – ankomst 25. juli. Vi ønsker god tur og mange gode
oplevelser.

Cyklen gøres klar

36.Albion Rally
Den 25.-27. juli afholdes motorcykel træf på Haastrup
Friskole. Pladsen åbner kl. 15.00. Yderligere oplysning
på tlf. 25121681 eller www.mc-albion.dk
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