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Haastrup Forsamlingshus

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 15 marts INGEN
Gudstjeneste den 22. marts
Kl. 19.00 ved konfirmanderne
Haastrup Foredragsforening
Husk mandag den 16. 3 kl. 19.30 i
Forsamlingshuset. Linda Ellegaard
fortæller og viser fotos fra
Diyarbakir i Tyrkiet.
I pausen er der generalforsamling.
Haastrup SG & IF
Klubben har konstitueret sig som
følger: Formand Ole Laulund,
kasserer Henrik L. Kristensen,
aktivitetskoordinator Ole
Rasmussen og Helle Christensen,
eventsansvarlig Henrik H.
Lindberg, projektansvarlig Peter
Kjærgaard.
Haastrup SG & IF skytterne
7 skytter fra Haastrup deltog ved
Hornes årlige halvøskydning.
Anna Kristensen 4. pl. i BK 3
389/O3 p. - Lucas Pivodda 19. pl.
I BK3 368/O3 p. - Sebastian
Rosdal 5. pl. I BK4 367/04 p. Mads Bruun 13. pl. i BK4 331/01 –
Ole Madsen 5 pl. veteran 3
376/07 p. - Peter Kærgaard 1. pl.
og guld, åben, 395/13 p. - Rikke
Bruun 11. pl. åben 347/01.
Haastrup Friskole
Der er generalforsamling den 7.
april kl. 19.00.
Denne uges citat er indsendt af
Ole Madsen:
Man hjælper ikke de fattige
ved at dræbe de rige.
(Abraham Lincoln)

Den 10. april fra kl. 19.00-01.00 er der bal i Forsamlingshuset.
Lokalt rockorkester underholder: BLACK BATMEN
Menuen hedder Pålægsbord:
Fiskefilet, 3 slags sild, varm leverpostej, frikadeller og ostebord.
Pris for spisning og dans: 275 kr. – Pris uden spisning: 175 kr.
Køber man 10 billetter samlet, er der 2 fl. vin gratis eller for
tilsvarende beløb i baren. Billetter købes hos MIN KØBMAND.
Overskuddet går til Forsamlingshuset.
”Skynd jer, for går du i de andres fodspor, kommer du aldrig foran”.
Fællesspisning den 1. april kl. 18.00
Menuen: Dansk bøf med bløde løg, rødbeder, ærter, kartofler og
sovs. Kaffe/te og hjemmebagt smørkage.
Tilmelding senest den 30. 3. hos MIN KØBMAND.
Pris Voksne 75 kr./børn 50 kr.

Mogens Christoffersen
kunne i mandags modtage Danmarks Naturfredningspris for
fremragende naturpleje. Prisen blev givet på baggrund af Mogens’
aktive indsats for at pleje Skaanemosen. Prisen består af
anerkendelsen og 2 akvareller af kunstneren Ole Runge fra Bogense.

Dronningens udsigt
Så er der gjort plads til
kikkerten.

Fynsland
Den 9. marts var lokal- og udviklingsrådene i den gamle Faaborg
kommune inviteret til årsmøde af Fynsland. Der var ca. 30
fremmødte. Formanden, Gunnar Landtved, aflagde sin beretning,
regnskabet blev godkendt og derefter var der en livlig diskussion.
Peter Jensen. DTE havde flere kommentarer til det foregående
møde (den 2.2.) Det havde været usædvanligt dårligt møde, og det
indrømmede alle. Peter Jensen påtalte også, at det møde, der
havde været i Haastrup med Lokalsamfunds- og planudvalget var
lagt på et meget dårligt tidspunkt (kl. 16.30). Han opfordrede rådet
til at møde op, når Udviklingsrådet afholder årsmøde, så er der
samlet flere Haastrupper, og de behøver bare at lytte. Niels Peder
Ellegaard og Tina Ellegaard (N.P.’s datter) valgtes til suppleanter.

Landliv A/S www.landliv.dk
Mona Hvid holdt et glimrende foredrag inden årsmødet. Landliv
arbejder med landdistriksudvikling, der er faktisk ingen ansatte,
men der er over 100 eksperter, som der kan trækkes på. De sidste
10 år er der blevet centraliseret alt mange statslige arbejdspladser
Vi skal prøve at gøre os mere synlige, vise vores arbejdspladser
frem, vi skal være netværksvejledende, få pressens dækning, være
positiv, får vi det fortalt nok gange, så begynder vi nemlig at tro på
det. Vi skal sætte os ud over vores ”vanetænkning”.
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