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-------------------------------------Hvornår regner man med, at
Haastrup Kirke blev taget i
brug?

-------------------------------------Haastrup Børnehus
Der var fødselsdag med
inviterede gæster. Børnene
sang og pakkede gaver ud. Til
slut blev der serveret kaffe og
boller. En hyggelig formiddag.
Ved generalforsamlingen blev
valgt: Stine, Camilla og
Marlene. Konst. møde den
15.9.
Bedsteforældredag den 12.9.
Haastrup Friskole
Der er ekstraordinær generalforsamling den 29.9., kl. 19.00
Halloween
3. og 4.10. kl. 18.30-21.00
For børn 50 kr.
10. og 11., 17. og 18.10., kl.
19.00-24.00, voksne 150 kr.
Se mere www.haastrup-by.dk
Graver Ulrik Rindbæk har
udråbt sig selv til ”vicevært”
ved Pumpehuset. Tak for det.
Sand kærlighed begynder der,
hvor den ikke venter gengæld.
(Antoine de Saint-Exupéry)

STEN

13. SEPTEMBER 2014
Haastrup Byfest
Alle i byfestudvalget er glade og tilfredse med byfestens
forløb, og på trods af at der blev ændret taktik til sidst, blev
det til et overskud på ca. 25.000 kr. Jeg tror, at hele Haastrup
siger tak til alle de frivillige, som ydede en stor indsats.

Næste års byfest er den 11.-12.-13. juni 2015
Haastrup SG & IF
Foreningen har nu offentliggjort deres nye program for
14/15.
Gymnastik for seniorer, onsdag 14.30. Eva Bæk.
Skydning, tirsdag 15.00 børn, 19.00 voksne. Ole Madsen.
Gymnastik m/k, tirsdag 19.15. Birthe og Mogens Juul.
Yoga, tirsdag 17.00. Maria Lundgaard.
Badminton, torsdag 18.00 og 19.00 Sv. Hal. Ole Rasmussen
Badminton, efter aftale, Haastrup skole. Ole Rasmussen
Juniorklub, se skolens nyhedsbrev. Bestyrelsen
Se mere på www.haastrup-by.dk

Damefrokost, Haastrup Forsamlingshus
Den 27.9., kl. 13.00 er der igen i år damefrokost.
Menuen er: Kold røget laks, braiseret sprængt svinebryst med
kartofler, paprikasovs og spidskålssalat. Kaffe/te
blommetærte m. cremefraiche/flødeskum. 150 kr. pr. kuvert.
Jan Valbach spiller til kl. 18.00. Drikkevarer købes i baren.
Billetter købes hos ”Min Købmand”.

Haastrup Kirke
Den 28.9., kl. 10.00 er der Høstgudstjeneste i Haastrup.
Efter gudstjenesten er der mulighed for brunch i Haastrup
Forsamlingshus. Brunchen koster 100 kr., som betales ved
spisningen. Tilmelding i Haastrup på tlf. 41620444.
Den 18.9., kl. 19.00 er der kirkegårdsvandring i samarbejde
med Haastrup Folkemindesamling. Rikke Godtfredsen vil
fortælle om begravelsesskikke, og Ole Madsen gennemgår
nogle af de markante gravsten og grave på kirkegården.

Haastrup Foredragsforening
Det nye program er snart færdigt og vil blive husstandsomdelt i uge 38/39.

Haastrup Forsamlingshus
Den 3.10., kl. 18.00 er der halloween fællesspisning. Menu:
marinerede nakkekoteletter m/petitkartofler, bl. grøn salat,
og kaffe m/gammeldags æblekage. 75 kr./voksen, 50 kr./børn
fra 4 år. Tilmelding hos ”Min Købmand” senest 1.10.

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

