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Når Haastrup holder Byfest og fejrer sig selv!
Hjælper alle til, hvor de kan og holder en god fest!
Kom og være med til ”førfesten”, hvor (næsten) alt forberedelse til festen klares! Torsdag,
d. 7. juli kl. 16.00 på sportspladsen har festudvalget bruge for mange hjælpende hænder til
at: Sæt festtelt op, bygge scene og stille bar op, Slæbe bord og stole, gør klar til høvdingebold, sæt et lærred op … og sikkert mange ting flere. Der er pizza-slices og sodavand/ øl til
de hjælpende hænder. Ingen tilmelding nødvendigt—du kommer bare!
Endelig program lørdag, d. 9. juli
Kl. 11 Baren åbner og er åben hele dagen!
Kl. 11.30 Velkommen og æggekage med snaps

Kl. 13—15 Høvdingebold og hoppeborg
Kl. 15 Officiel fejring af Årets Landsby 2020
med kaffe og kage og taler
Kl. 16 Indvielse af springvand ved By bæk
Kl. 18.30 Velkommen (igen) og aftens mad—
Husk egne tallerkener, bestik og vinglas!
Kl. 21 Hits ’n Covers spiller til kl. 23

Høvdingebold! Det bliver sjovt!
Kom og stil op med et hold på 6 til høvdingeboldturnering i tidsrummet kl. 13-15! Det er
til både stor og små og blandede hold.
Et hold er seks personer (inkl. Høvding). Du
melder dit hold til hos Købmanden senest 7.
juli. Der opfordres til fantasifuldt holdnavn
samt udklædning til turneringen.
Ved du ikke endnu, hvad høvdingebold er?
Så se reglerne i bilaget!
Kent Købmand og Helmut er dommer.

Støt op om festen og køb drikkelse i baren!
Egen drikkelse må ikke medbringes.
Tilmelding senest 05. juli hos Min Købmand!

Der dystes selvfølgeligt om æren—men også
om en præmie: øl og sodavand i baren!
Vær med! Jo flere, jo bedre.

Kom og være med til ”efterfesten” - søndag, d. 10. juli kl. 10 mødes vi på sportspladsen og
rydder op efter en god fest. Snak om sjove historier og oplevelse er inklusive. Vel mødt!
Psst … Hvem skal være Årets Haastrupper 2022? Der står en inspirationskasse ved Min Købmand, hvor du gerne må lægge dit forslag med begrundelse ind—senest 7. juli kl. 12. Det er
de sidste 3 Årets Haastrupper, der bestemmer—Fru Post, Anstina og Ernst.
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Vores Købmand
inviterer til

Øl– og Vinsmagning samt frugt– og grøntmarkedet
Søndag, d. 3. juli kl. 12-15 foran butikken.
Kom og være med til et lille hyggeligt og uformelt arrangement i det
dejlige sommervejr!

