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Cykling

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 3. april
kl. 10.00 KONFIRMATION
Gudstjeneste, den 10. april INGEN
Jordløse Kirke
Lene og Mogens Christoffersen
udtaler: ”Det var en rigtig dejlig
koncert i Kirken i påsken”.
En tilføjelse til nyhedsbrev nr. 12
Ole Madsen var Gorm Jensen
behjælpelig ved scanning af
skolefotos.
Kræftens Bekæmpelse
I kan nå det endnu. Bliv indsamler
søndag, den 3. april fra kl 10-14.
Ring eller skriv til mig, senest
lørdag formiddag. 62 68 13 34
eller halsmose9@gmail.com
Dødsfald
Alfred Henriksen, Elmevænget
er død.

Mail modtaget fra Birthe og Mogens Juul:
”Vi starter cykling tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.00 - og derefter
hver tirsdag. Vi mødes ved Haastrup Forsamlingshus. Ingen
tilmelding man møder bare op. Vi aftaler cykelturen på stedet”.

Fællesspisning
Den 15. april kl. 18.00 er der spisning i Forsamlingshuset.
Menuen er:
Sorte gryde m/ ris eller kartofler, hertil blandet grøn salat
kaffe og kirsebærtrifli
Vi starter cykling
den75
5. april
2016
Pristirsdag
pr. kuvert
kr. børn
3-12 år 50 kr.
Drikkevarer kan købes i baren
kl. 19.00 -senest
og derefter
hver tirsdag.
Tilmelding
den 13.04.
hos ”Min Købmand” eller 41 62 04 44.

Affaldsindsamling

Vi mødes
ved
Forsamlingshus.
Søndag,
den
17.Haastrup
april er der
indsamling af affald. Vi mødes ved
Haastrup Friskole, der samles ind fra kl. 10.00 – 12.30. Der udleveres
refleksveste og handsker. Jytte Svenningsen og jeg kommer med kaffe
og kage. I år vil Fynsland og lokalsamfunds- og planudvalget gerne
Ingen tilmelding
man møder
op.
motivere
til at deltage.
Derfor bare
har de
udloddet en præmie til det råd,
som aktiverer flest borgere til at deltage. Præmien er 5000 kr. til en
fællesspisning. Der skal blot tages et foto af indsamlerne og opgive,
hvor mange borgere der har deltaget. I løbet af uge 16 vil de
Vi aftaler cykelturen
offentliggøre
vinderen.påTilstedet.
orientering: Der er lavet et udregningssystem, der finder vinderen af indsamlingen, ved at tage højde for
antal deltagere i forhold til byens/områdets størrelse.
Skriv jer på en liste hos Købmanden, mail til mig eller mød op.
I vores gamle kommune samles der ind i Dyreborg, Horne, Pejrup,
Korinth, Bøjden og Haastrup.

Sportspladsen
Der vil blive læsset stabilgrus af
på parkeringspladsen ved
Forsamlingshuset, og lørdag vil
der blive lavet en fin nedkørsel.
Huse til salg i Haastrup
For øjeblikket er der 12 huse til
salg i vores område.
Skænk mig livets overflodog jeg kan undvære det
nødvendige
(Oscar Wilde)

FOTOS FRA
INDSAMLINGEN
2015

Paw Eriksen
Badmintontalentet fra Haastrup har netop været til EM i badminton
i U 17 i Polen.
Han fik en guldmedalje sammen med det danske landshold, der
vandt holdkampfinalen med 3-0 over England.
I den individuelle turnering lykkes det for Paw at blive Europamester i Mixdouble sammen med Alexandra Bøje.
I Herredouble blev Paw også Europamester sammen med Mads
Thøgersen.
PAW FIK I ALT 3 GULDMEDALJER. TILLYKKE
. . Paw høstede hele tre guldmedaljer
www.haastrup-by.dk
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