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Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 3. april kl.
10.00 er der konfirmation i
Haastrup Kirke, som allerede
nævnt i forgående nummer af
udkigsposten.
Gudstjeneste, den 10. april INGEN
Haastrup Forsamlingshus
Der var ca. 60 personer til fællesspisning fredag aften.
Haastrup HerreKlub
HerreKlubben havde sit første
møde fredag aften. Der var 7
herrer som hyggede sig. Jeg
mener at have forstået, at der
kommer en gentagelse.
Aktivitetskælderen
Der var hyggeeftermidag sidste
lørdag med håndarbejde. Jeg var
der selv, og det var hyggeligt. Det
var som et kursus hos VUC, det
var bare fagsnak, samtidig blev
der drukket kaffe/te og spist
småkager. Der bliver møde igen
den 10. april kl. 14.00. Det koster
5 kr. til kaffe og strøm.
Folkekirkens Nødhjælp
Jeg har haft kontakt med Kirsten
Risbjerg fra menighedsrådet.
Indsamlingen den 13. marts gav
fra Haastrup 35 kr. Jordløse 1790.

26. MARTS 2016

Sportspladsen
Følgende indslag er modtaget fra John Enager:

”Kære brugere og borgere i Haastrup.
Som I nok har bemærket, er der gravet på sportspladsen
mellem multibanen og TDC huset, samt i krattet mellem
sportspladsen og marken ved siden af. Dette er gjort i
anledningen af, at vi vil retablere drænet på sportspladsen, så
den bliver til at bruge, uden den står under vand.
Vi regner med, at dette er færdigt den 3. april 2016, og
undskylder for rodet og de gener, dette måtte medføre, og
håber I vil vise forståelse for dette.
dslag er kommet fra John Enager:

Haastrup Friskoles Forældrekreds
Skolen holder loppemarked den 1. maj kl. 10.00 -14.00.
Alle effekter (hårde hvidevarer undtaget) modtages gerne.
Man kan kontakte: Ellen og Marianne. Ring så bliver tingene afhentet.
Hvis du har tid til overs i weekenden 30. april/1. maj, så søges folk til
hjælp. Effekter skal køres fra Halsmose til skolen, pakkes ud, sorteres
og sættes på plads Der er brug for P. vagter, og der skal endelig ryddes
op. Ring hvis du kan afse en time, en dag, eller begge dage. Ring:
Helle: 60 83 18 27 – Mette: 60 17 80 72 – Marianne: 30 53 15 72
Søren: 28 68 17 75 – Ellen: 23 33 21 10. M.v.h. Loppeudvalget.
R
Åben Landsby
Anne ”Købmand” efterlyser effekter, gerne hjemmelavede, til
tombolaen, og/eller personer, som gerne vil gøre opsøgende arbejde
mht. sponsorater.
Gorm Jensen fik en ide: Han og Kirsten Henriksen har været i
Folkemindesamlingen og scannet alle skolefotos fra 1949 og til nu. De
to kontakter en repræsentant fra hver klasse fra kommuneskolen,
Solveig Hansen og Erik Damgaard skaber kontakt til elever fra den
gamle friskole, som så skal formidle ”Åben Landsby” videre til
klassekammerater og fortælle, at de selvfølgelig skal tager deres
forældre, børn og børnebørn med.
Gorm påpeger, at det er et meget stort arbejde og undskylder, hvis
der skulle være nogle, som bliver forbigået. De har mulighed for selv
at kontakte Gorm til efter påske.
Jeg må sige, at Haastrup er initiativrig.

Udkigsposten
Menneskene er ofte tilbøjelige til
at anvende forstørrelsesglas for at
se andres fejl,
i stedet for at anvende spejl for at
kunne opdage deres egne.
.

Selvom Haastrup har fået mange muligheder med den nye App ”Min
Landsby”, vil UDKIGSPOSTEN udkomme på nøjagtig samme måde som
hidtil. I kan altså maile til mig, ligesom I plejer, og der kan hentes et
eksemplar hos ”Min Købmand”. Så hvis I vil være sikre på, at alle har
mulighed for at læse nyhederne, så er det nødt til at gå gennem mig.

(Seneca)

Mange kærlige påskehilsener fra

Linda

www.haastrup-by.dk

Linda

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

