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KORT NYT
Vi starter op med noget nyt:
KEND DIN BY
Du vil i hver udgave få stillet
et spørgsmål om din by, altså
Haastrup. Alle svarene vil
kunne findes på
hjemmesiden
www.Haastrup-by.dk
Og selvfølgelig også i den
næste udgave af

Hvem har firmaet

FOREVER?
Haastrups hjemmeside
Her den 28. august har siden
haft følgende besøgstal:
Sidste 24 timer = 260 Sidste 7 dage = 2002 Sidste 30 dage = 7207 Er det ikke ret flot?

Menighedsrådet
Det var en meget vellykket
udflugt, som 43 personer
havde med menighedsrådet
til Humlemagasinet, hvor
man drak kaffe. Vejret var
fint, det samme gælder
middagen i Haastrup
Forsamlingshus.
Det vigtigste er ikke det
evige liv, men at være evigt
levende.
(Nietszche)

STEN
30. AUGUST 2014

Haastrup Kirke
Den 14.9. kl. 19.00 er der velkomstgudstjeneste i Jordløse
Kirke for de kommende konfirmander og deres forældre med
efterfølgende indskrivning i konfirmandstuen. Husk
dåbsattest.

Cykelholdet
Forrige onsdag havde cykelholdet noget af en udfordring!!!
De var faret vild!!! Ovre i Ny Stenderup. Heldigvis havde den
ene af cyklisterne en telefon med GPS, så de kunne blive
hjulpet. GPS’en sagde: 2 min. fra Remset. Så kunne man finde
hjem igen.   - - Den lader vi lige stå lidt. - Den 13.8. var for øvrigt madpakketur, som altid er sååå
hyggelig. Der blev kørt 24 km over Østrup, Vester Hæsinge og
pausen var i Jordløse Bakker, 9 deltagere.

Børnehuset
Den 22.8. var der arbejdsdag i børnehuset. Der blev revet et
legehus ned, et andet repareret. Et babygyngestativ blev
flyttet – med håb om, at der kan installeres en babygynge
snart. Opfølgning på legepladsrapporten: gyngerne skulle
hænges højere op, der skulle fjernes nogle elementer i
sandkassen og træhesten repareres. Bænkene ved bålhytten
blev revet ned, og der blev bygget nye. Cykelskuret blev
repareret, der blev flettet en pilehytte, rundstokkene ved
sandkassen blev fjernet, og der blev gjort rent i hele
Børnehuset. 17 forældre og næsten hele personalegruppen
deltog. Dagen sluttede med fællesspisning. Der blev da
ordnet imponerende meget, synes jeg.
Husk fødselsdag den 1.9. kl. 9.30, hele Elmevænget er
inviteret. Den 2.9. kl. 19-21 er der generalforsamling.

Haaastrup SG & IF
Årets nyhed er yoga, der ledes af Maria Lundgaard. Første
gang er tirsdag den 9.9. kl. 17.00 på Friskolen. Du kan læse
mere om Maria, yoga og afspænding, samt alle de andre
aktiviteter, der udbydes af foreningen, i programmet, der i
den kommende uge bliver lagt ud på www.haastrup-by.dk,
men som også kan hentes i et trykt eksemplar hos Min
Købmand.

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

