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Debatmøde på Jordløse Friskole

KORT NYT
Gudstjeneste den 22. marts
kl. 19.00. Ved konfirmanderne.
Gudstjeneste den 29. marts
Kl. 9.00. Børnegudstjeneste.
Efter gudstjeneste er der mulighed for ridetur omkring kirken.
Konfirmation den 19. 4. kl. 10.00:
Peter Hedemann
Haastrup Forsamlingshus
Der var desværre en fejl i menuen
til ”Black Batmen” bal.
Der tilbydes IKKE 3 slags sild –
men 3 SLAGS PÅLÆG.
Redaktionen undskylder.

Haastrup Bypark
Ernst Pedersen og Aage
Kristensen har afsluttet projektet
med at udtynde træerne i
Byparken. De har i hvert tilfælde
gjort et fint stykke arbejde. Så tak
for det.

Så er
kikkerten
på plads.

Haastrup Friskole
Torsdag var der tre ansøgere til
samtale som skoleleder. Det var
den første af to samtalerunder.
Bestyrelsen og de ansatte
deltager i samtalerne.
Vi holder ikke op med at lege,
fordi vi bliver gamle – vi bliver
gamle, fordi vi holder op med at
lege.
(Gunnar Nu Hansen)

Der debatteres den 24. marts kl. 18.00 om transportmuligheder til
og fra Jordløse i fremtiden. Måske er nogle Haastrupper
interesseret i at høre, hvordan andre ”småbyer” forsøger at løse det
problem, som Haastrup også har. Ove Hagsten Pedersen står for
mødet, og man kan kontakte ham på nr. 30 11 62 08.

Paw Nielsen
16 årige Paw fra Haastrup, som er nr. 1 på grand prix ranglisten
både i herre double og mixdouble i badminton, er udtaget til
”6 Nations” for U17 i Wesel i Tyskland. Vi ønsker held og lykke.

Haastrup Forsamlingshus
Den nye bestyrelse i Forsamlingshuset har konstitueret sig som
følger: Formand: Henrik Mikkelsen – næstformand: Carina
Rasmussen - Kasserer: Ulla Nielsen – Sekretær: Jytte Svenningsen –
Øvrige medlemmer: Lars Egmose, Simon Bates og Børge Larsen.
Suppleanter: Anna Margrethe Laulund og Helle Larsen. Revisor
Conni Møller og Anstina Krogh.

Hjertestarter
Den 1. april efter fællesspisning i Forsamlingshuset er der
generalforsamling. Valg af dirigent/stemmetæller. Formandens
beretning. Regnskabsaflæggelse. Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent. Godkendelse af budget. Valg af 2
medlemmer/1 suppleant. Valg af 1 revisor/1 revisorsuppleant.
Eventuelt. Formand N. P. Ellegaard, kasserer Jan B. Thygesen og
kampagneleder Kent Gregersen.

Folkemindesamlingen
I Haastrup Forsamlingshus afholdes generalforsamling
den 21. april kl. 19.30. På valg er Ernst Pedersen, Solveig Hansen og
Karen Marie Nørbjerg. Folkemindesamling viser lysbilleder fra den
gamle skole 1957-1960 med frk. Hansen, lærer Harnæs, lærer
Pedersen og lærer Andersen.
Kom og vær med til at sætte navne på eleverne

Haastrup Foredragsforening
Den 16, marts var der foredrag i Forsamlingshuset. Der blev fortalt
om byen Diyarbakir i Tyrkiet i 1963 og i 2013. Jeg takker mange
gange alle, der mødte op, ca. 45 personer, som jeg forhåbentlig gav
et indblik af kurdernes hovedby. Til kaffen blev der budt på tyrkiske
kager. Bagefter var der generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Linda Ellegaard – kasserer: Birthe Juul – sekretær:
Karen Marie Nørbjerg – fondraiser: Willy Ploug-Sørensen distributionsansvarlig: Knud Peder Olsen – revisor: Kent Gregersen.
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