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Haastrup Kirke
Gudstjeneste 29. marts Kl.9.00.
Børnegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der mulighed for ridetur omkring kirken.
Gudstjeneste 2. april kl. 19.00.
Nadvergudstjeneste. Alle sidder
omkring et dækket bord under
hele gudstjenesten og nyder
friskbagt brød og vin i høje glas.
Gudstjeneste 3. april kl. 9.00.
Med vekselsang. Der er kun musik
og læsninger, og lyset slukkes
undervejs.
Gudstjeneste 5. april kl. 10.30.
(ikke kl. 9.00). Med saxofon.
Gudstjeneste 6. april. Kl.19.00.
Påskekoncert for store og små.
I NR. 11 skrev jeg om Paw, som
spiller badminton. Desværre havde
jeg kopieret fra ”Ugeavisen” og
han hedder altså PAW ERIKSEN.

Den 19. april er Haastrup tilmeldt Friluftsrådets Affaldsindsamling.
Der kommer lister op hos ”Min Købmand”, som man kan skrive sig
på, og man kan tilmelde sig her hos mig. Det er dejligt, hvis I
tilmelder jer, så kan vi have ruterne klar, men selvfølgelig kan du
også bare møde op. Det er fra klokken 10-13. Mødested er i
skolegården. Der kommer mere information i næste nyhedsbrev.

Haastrup Friskole
Den 7. april kl. 19.00 er der generalforsamling på skolen.
På valg til bestyrelser er: Jannie Bates, Allan Rosdal, Hanne
Rasmussen og Rie Hjort, alle ønsker genvalg, der vælges 4
medlemmer for 2 år. Derudover vælges 2 medlemmer for 1 år:
Mette Kristensen, ønsker at fratræde 7. april, og Henrik Lindberg er
fratrådt. Der vælges 2 suppleanter for 1 år..
Forslag til vedtægtsændringer kan ses på skolens hjemmeside,
samtidig indkaldes til ekstraordinær generalfors. 19. maj kl. 19.00.
Bestyrelsen og lærerne har haft anden runde med to kandidater til
stillingen som leder.
Haastrup Friskole er også delagtig i affaldsindsamlingen, de
arbejder hele ugen med problematikken omkring affald. Det er
meningen, at skolen indsamler i Haastrup by, og at ”vi andre” tager
over med bl.a. indfaldsvejene til Haastrup.

Haastrup Forsamlingshus
Husk fællesspisning den. 1. april kl. 18.00. Tilmelding senest
den 30. marts hos ”Min købmand”. Bagefter er der
generalforsamling i ”Hjertestarterforeningen”, hvor der skal vælges
2 nye medlemmer/1 suppleant og 1 revisor/1 suppleant.

(redaktionen beklager)

Skaanemosen
Naturstyrelsen har udgivet en
pjece:” Mere sammenhæng i
naturen”. Side 26-29 omhandler
Skaanemosen. Læs det på
www.haastrup-by.dk

Denne uges citat stammer fra
Rikke Godtfredsens kirkeblad:
”Det gør ondt, fordi det har gjort
godt”.
Hvis man f.eks. sørger over et tab
her i livet.

Haastrup Udviklingsråd
Birgitte Hjerrild fra Planafdelingen, Faaborg-Midtfyn Kommune, har
været på besøg i Hastrup for at bese bl.a. området ved kirken. Dette
var et ønske, som kom frem ved Haastrups møde med LokalsamFunds- og planudvalget den 20. jan. Ligeledes var det er ønske om
nye attraktive grunde ved Haastrup, der tænkes også på en
bevarende lokalplan, som skulle udstikke regler om vinduer o. l. for
både nyt og eksisterende byggeri i området. Der er også en dialog i
gang med vejchef Flemming Mogensen ang. fortovene i Bygaden,
samt P-plads ved Købmand og Forsamlingshus.

Cykelholdet
Så er gymnastikken slut, og nu starter cykelholdet. Vi lægger i år ud
med at køre om tirsdagen, vi starter den 7. april klokken 19.00 ved
Forsamlingshuset. Bare mød op, du skal ikke tilmelde dig. Læs mere
om cykelholdet på www.haastrup-by.dk

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

