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Haastrup Kirke

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 20. marts
kl. 10.30 ”Børnegudstjeneste”
Efter gudstjenesten er der
rideture rundt om kirken for børn.
Gudstjeneste, den 24. marts
kl. 17.00 Skærtorsdag
”Nadvergudstjeneste”
Gudstjeneste, den 25.marts
kl. 10.30 Langfredag
”Liturgisk gudstjeneste”.
Gudstjeneste, den 27. marts
Kl. 9.00 Påskedag med trompet.
Gudstjeneste, den 28. marts
INGEN I HAASTRUP
I Jordløse Kirke kl.. 19.00:
Påskekoncert, besøg af
Herrekvartetten ”Guldfireren”.
Medlem af kvartetten er bl.a.
Troels Lassen, som er søn af Lotte
og Morten Lassen.
Der synges et bredt udvalg af
dansk musik fra sidste halvdel af
1800 tallet.
--------------------------------------------Konfirmation den 3. april kl.
10.00
Malene Duus Nielsen,
Ruevænget 11, Faaborg
Kira Juul Cornelsen
Sinebjergvej 14a, Faaborg
Maja Kerstine Pedersen
Svanningehuse 43, Diernæs
Kira Haurholm Hansen
Fiskervænget 4, Faaborg

Hurra Hurra
--------------------------------------------Ugens Citat er modtaget fra Mary
Stage:
En rig mand er intet andet end en
fattig mand med penge.
(W. C. Fields

Der sker sommetider lidt ændringer. Rikke Godtfredsens stilling er
blevet omlagt, dvs. at hun nu kun er præst i Haastrup/Jordløse på
75 %. De 25 % bruges i Stiftet for at koordinere reformationsfejringen i 2017. Derfor vil det ikke være muligt at træffe præsten
om fredagen.

Haastrup Folkemindesamling
Hvis der er nogen i Haastrup, som kunne have lyst til at fortælle en
historie af ældre dage, så er man meget velkommen til at aflevere
det skrevne til Ole Madsen corn@madsen.mail.dk eller et af
bestyrelsesmedlemmerne. Bare skriv løs, vi skal nok være
behjælpelige med at korrigere og sætte det op.

Haastrup Børnehuset
”Lørdag d. 12. marts, blev der afholdt pædagogisk dag for personale
og bestyrelse i Haastrup Børnehus. Det var en dag, hvor der blev
vendt rigtig mange emner omkring fremtiden i Haastrup
Børnehus. Både personale og bestyrelse, var meget engageret i
dagen, og der blev lagt nogle rigtig gode planer for huset. Det var
en utrolig god dag, både socialt og fagligt.”

Haastrup Foredragsforening
I mandags var der foredrag, som handlede om Benny Stage, fortalt
af Ernst Jørgensen. Det blev noget af et tillægsstykke, der var over
60 personer til stedet, bl.a. Benny og hans familie, og vi fik et
interessant indblik i, hvad det betyder at blive senhjerneskadet,
fortalt på en menneskelig og diskret måde, under hensynstagende
til Bennys personlighed. Mary mor fortalte, at der endda var en af
tilhørerne, som havde passet Benny, da han var indlagt i Ringe.
Efter kaffen var der generalforsamling. Birthe Juul og mig var på
valgt, og der var genvalg. Foreningen konstituerede sig som følger:
Formand: Linda Ellegaard – Kasserer: Birthe Juul – Sekretær: Karen
Marie Nørbjerg, Fondraiser: Willy Plough-Sørensen – Distributionsansvarlig: Knud Peder Olsen.
Der vil blive arbejdet på at skabe vedtægter til foreningen.
Næste foredrag er et virksomhedsbesøg hos ”Roses Forever” i
Dyreborg, som dyrker potteroser af høj kvalitet.
TILMELDING NØDVENDIG. BESØGET ER MANDAG, DEN 11. APRIL.
Tilmelding hos Knud Peder på nr. 62 68 10 23/ 61 37 80 99
Tag en seddel hos Købmanden med flere informationer.
Det koster 25 kr. at deltage, medbring selv kaffe/kage og en
klapstol. Vi kører fra Forsamlingshuset kl. 18.30 i private biler.
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