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Haastrup Forsamlingshus

KORT NYT
KEND DIN BY
Svaret fra nr. 22
Billardklubben er over 25 år
gammel
Hvem er formand for Haastrup
Jagtforening?
---------------------------------------Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 11.01.15
Kl. 14.00 ved N.N.
Gudstjeneste, den 18.01.15
INGEN.
Huse til salg
For tiden er der på boligsiden
10 huse og en grund til salg
her i Haastrup.
Så kan jeg desuden berette, at
effekterne til skolens loppemarked fylder rigtig meget i år.
Julemanden
Klik ind på hjemmesiden,
www.haastrup-by.dk og se
billederne fra julemandens
besøg.

Der er fællesspisning den 16. jan. 2015 kl. 18.00.
Menuen er: Benløse fugle af svinekød m. perleløg, ærter, rød
peber, salat og kartofler m. persilledrys, hertil flødesovs.
Bagefter serveres kaffe/te med rouladedessert.
Pris 75 kr. for voksne/50 kr. for børn u. 12/u. 3 gratis.
Tilmelding som altid hos ”Min Købmand”, senest den 13.01.
Angående tilbuddet om en nytårsmenu fra Forsamlingshuset.
Så var der desværre kun et par stykker fra Haastrup, som var
interesseret, men udefra var der 60 tilmeldinger

Haastrup Foredragsforening
Den 21. jan. kl. 19.30 kommer sognepræst ved Hjallese Kirke
Lene Crone Nielsen til Haastrup Forsamlingshus. Hun vil
fortælle om den tyske nonne og abbedisse Hildegard von
Bingen, hvis tanker vækker genklang hos mange mennesker i
dag. Lene har været vikar for Rikke i 2006-07 i vores sogn.
Tag en udførlig beskrivelse hos købmanden.

Læserbrev fra Birthe Kærslund:
Apropos skidt i gaderne. I lørdagens (20.12.) blandede vejr
med regn og rusk mødte jeg på landevejen, hvor jeg færdes,
en storfamilie rigtig påklædt, så vejret ikke var nogen
hindring, med store skraldeposer og højt humør. De samlede
op, hvad der var smidt i vejkanten. Håber de forstod et langt
dyt med hornet, som tak fra alle os andre, som hyttede os
indendørs.
Og samme dag var vi til rund fødselsdag i forsamlingshuset,
med tip top forplejning, mad, servering og julepyntede
omgivelser. Seks stjerner. Vi HAR nu et dejligt forsamlingshus.
Det var bare lige en enkelt dags oplevelser.

Angående generalforsamlinger
Hjertestarter?
Hvad blev der i grunden af indsamlingen til en hjertestarter?
Byfest i Haastrup
Ved planlægning af ferie: Husk
på, at der er Byfest den 11.12.-13. juni 2015.
Selv den længste rejse
begynder med ét skridt.
(Dalai Lama)

Foråret plejer at være tidspunktet, hvor der afholdes
generalforsamlinger. Mit store ønske: Fortæl mig i god tid
hvornår og hvor. Ligeledes vil jeg meget gerne have et lille
referat. De, der vælges i bestyrelserne, har forhåbentlig en vis
interesse i Haastrup, så er det ikke relevant, at de skal
modtage ”UDKIGSPOSTEN”? Så få deres e-mail adresse.
Måske får de det allerede, så er det jo fint.

Nytårshalløj
En ødelagt skraldespand, 4 ødelagte postkasser, et par
gevaldige store brag (ulovligt, tror vi), ellers bare et flot
fyrværkerishow. Det var vist, hvad der skete her i Haastrup.

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

