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Rettelse

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 13 marts
Kl. 19.00 ”Maria bebudelse”
Gudstjeneste, den 20. marts
Kl. 10.30 ”Palmesøndag”.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Haastrup Foredragsforening.
Ernst Jørgensen kommer og
fortæller om Benny Stages vej
gennem livet fra 1996-2002.
Dette er den 14. jan. kl. 19.30 i
Forsamlingshuset.
Bal i Forsamlingshuset.
61 pesoner var til bal, 61 meget
glade og tilfredse gæster, dejlig
mad, god musik og stemning.
Ballet gav overskud.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Fællesspisning i Foramlingshuset
den 18. marts kl. 18.00.
Tilmelding senest den 16. marts.
Hos Min Købmand el 41 62 04 44.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Hyggeeftermiddag
Med håndarbejde i
Aktivitetskælderen
Lørdag den 12. marts kl 14.00.
Der er kaffe/te og kage.
Lokalrådene
Niels Peter, som rep. for lokal rådene, og Jens Peter Jacobsen,
ansat ved kommunen, har
indhentet tilbud ved forsikringsselskaber ang. kollektiv ansvars- og
arbejdsskadeforsikring til alle de
frivillige ”arbejdsfolk”.
Når man er alene, skal man agte på
sine tanker – i familielivet på sit
humør – og i selskabslivet på sin
tunge.
(Hannah More)

Desværre igen en fejl i nyhedsbrevet.
Kirsten Henriksen, Østrup har modtaget fortjenstmedaljen for 40
års tjeneste i Faaborg Kommune.
Kirsten Hegelund (som stod nævnt i nyhedsbrev nr. 9) har været
lærer ved Haastrup Skole i 35 år.

Haastrup Friskole
Sm allerede nævnt i nr. 9, så er der arbejdsdag i Friskolen den 16.
april. Selvom man ikke har børn i skolen, så er man meget
velkommen til at give et par timers arbejde. Der skal bl.a. males,
skiftes udhæng, en overligger ved et vindue, sættes 2 nye vinduer i,
og bede der skal ordnes, og lidt flere småting. Du kan kontakte Allan
Rosdal på tlf. 28 55 05 97 eller rosdal@jubii.dk

Folkekirkens Nødhjælp
Husk at der er indsamlingsdag, søndag, den 13. marts fra kl. 10-12.
Kirsten Rasmussen fra menighedsrådet skriver i en mail til mig:
”Hos ”Min Købmand” vil der også stå en indsamlingsbøsse.
Der er også mulighed for at sende en SMS støtte til 1911 – det
koster 75 kr. Mobile Pay/swipp nummeret er 50 60 20 40.
Dit bidrag kan f.eks. give:
4 mennesker husly, 7 høns til en fattig familie, 3 sundhedsydelser”
Folkekirkens nødhjælp
Haastrup
Forsamlingshus
Husk på, at
der bliv Folkekirkens nødhjælp
. Fra
Henrik
Mikkelsen:
marts 2016
bestyrelsen
i
Husk på, at der bliver”Tirsdag
samletden
ind8.søndag
den holdt
13. marts
fra 10-13.
Haastrup Forsamlingshus deres første møde efter generalforsamlingen.
Kirsten Rasmussen skriver i en mail t: ”SMS støt til 1911, det koster
Første punkt på dagsordenen var konstituering af den ny bestyrelse:
75
kr. Dit
bidrag kan
give
Henrik
Mikkelsen:
Formand
- Kent Gregersen: Næstformand
4
mennesker
husly
Anstina Krogh: Sekretariat
Ulla Nielsen: Kasserer
n
indsamlingsSimon
Bates - Børge Larsen Lars Egsmose: Medlemmer
Bøsse
hos - Jytte Svenningsen: Suppleanter
Helle Larsen
Carl Henrik Mølgård - Conni Møller: Revisor
Bestyrelsen takker for et godt fremmøde til generalforsamlingen og glæder
sig nu til at gå i gang med årets aktiviteter”.

Haastrup HerreKlub
Lidt information fra Jesper Andreassen:
Ulla
Kasserer
”SomNielsen:
oplyst, forsøger
vi at genoplive HerreKlubben i Haastrup.
Simon
Bates af en meget hyggelig julefrokost i Børnehuset, hvor
Ideen udsprang
Børge
Larsen fædre, talte om muligheden for at udvikle et
5 af børnehusets
Lars
Egsmose
fællesskab
imellem byens mænd. Flere af os er tilflyttere til
Helle
Larsen:
Haastrup,
og tilSuppleant
trods for at vi alle ser hinanden ved sporadiske
sammentræf,
når vi i Suppleant
hasten afhenter vore børn i børnehuset, eller
Jytte
Svenningsen:
når vi lige hilser på hinanden ved købmanden, ønsker vi muligheden
for
at kunne udvikle et tættere
til hinanden. Vore koner,
På generalforsamlingen
blev fællesskab
der valgt to
har nu i flere år, haft meget succes med deres damefrokost, og vi
revisorer: Carl Henrik Mølgård samlingshus
ønsker nu at gøre kunststykket efter! Det vil glæde mig om
Haastrup HerreKlubben, i fremtiden kunne være et samlingssted for
byens mænd, hvor vi for et øjeblik kunne glemme alt om ugens
strabadser og nyde et frirum med ligesindede. Dermed sagt, er der
ingen adgang for Damer: D”.
Fredag , den 18.03 kl.20.00 i Aktivitetskælderen

www.haastrup-by.dk
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