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Affaldsindsamlingen

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 26. april kl. 9.00
Gudstjeneste den 1. maj INGEN
Gudstjeneste den 3.maj kl. 9.00
Konfirmation i Haastrup
Hvor var flagalleen henne i år?
Vejsvinet
Ved indkørslen til Haastrup, når
man kommer ad Jordløsevej er
der sat ”et vejsvin” op. Det er et
gammelt affaldsstativ, som er
blevet ”poppet lidt op”, det er
kreeret af Jens Sylvest, som gerne
så, at der stod et ved alle indfartsvejene. Måske kan det blive
”morsomt” at smide sit affald
deri. Jeg hører meget gerne jeres
kommentar dertil. Mail til:

Halsmose9@gmail.com
Haastrup Børnehus
Forældre og naturvejleder fra
Trente Mølle har i dag fejret
godkendelsen af det 9. Grønne
Spire flag. Der blev sunget, lavet
mad over bål, og smagt på urter.
Der var boller og hjemmelavet
hyldeblomstsaft. Der var et flot
brev fra borgmesteren, hvor
forældre og personale blev rost.
Haastrup Friskole
Husk forårskoncert i skolen
den 30. april kl. 19.00.
Arbejdslørdag den 25. april.
Vedhæftet indkaldelse til Årsmøde den 4. maj kl. 19.00.
Indkaldelsen husstandsomdeles
også.
Ar forsvare en fejl er at fejle igen

Den 19. april kl. 10.00 mødte ca. 30 personer op. Vi startede med
kaffe og kage, og ruterne blev fordelt. Vejret var pragtfuldt.
347 kg affald, deraf 71 kg. slagteaffald!!!! og 414 dåser.
Det var dagens resultat, og alle var meget stolte, så vi nød en grillpølse, noget at drikke - og sluttede af med kaffe/kage. Se fotos på
hjemmesidens galleri.

Afslutning på børnenes indendørsskydning
Søndag kl 13.30 mødte alle børnene med forældre op.
1. Anna, 191,1
2. Lucas, 186.3
3. Sebastian, 185,3
4. Jonas, 182.2
5. Mads, 166,0
Alle skød i samme klasse. Anna fik for tredje år vandrepokalen.
Torsdag den 7. maj kl. 19.00 startes skydningen på centret
Telemarken. Den aften kan alle, som er interesseret møde op.

Læserbrev fra Susan Radojevic, Elmevænget 2
Mica og Susan er meget glade for den velkomst, som de har fået
her i byen, mange har budt dem velkomne og vist interesse for
deres renovering af huset. Susan skriver: ”Kig ind og se hvordan det
skrider frem”. En kommentar fra min side: ”Man bliver glad, når
man går/cykler forbi deres hus. Men der er lidt malurt i bægeret.
En sort labrador lignende hund kommer på besøg, besørger og
skræmmer deres egne 2 små hunde, og knurrer ad dem, så de
bliver meget bange. Der er også observeret løse hunde i Byparken.
For at fuldende historien er Susan og hundene blevet JAGTET ud af
Skånemosen af 2 jagthunde, som ejeren ikke kunne kalde til sig. De
har fuld forståelse for, at man har lyst til at lade hundene løbe uden
snor, men så skal det gøres i en hundeskov, eller sin egen
indhegning, og ikke slippe dem løs, hvor der færdes andre hunde
eller børn. Brevet slutter: ” Vi ønsker på INGEN måde at lægge os ud
med nogen, men vi håbe, at vi med dette, kan få alle til at tænke
lidt over det og respekterer, at ikke alle er glade for løse hunde”.
(forkortet af redaktionen)

Haastrup Folkemindesamling
Der var ca. 20 personer til generalforsamling i Forsamlingshuset.
Karen Marie Nørbjerg og Ernst Pedersen blev genvalgt, Solveig
Hansen og Johannes Pedersen skiftede plads, så nu er Solveig
suppleant. Malene Clausen genvalgtes også som revisor.
Haastrup Børnehus
Flere forældre ønsker, at der kunne blive børnegymnastik her i
Haastrup, der søges derfor en instruktør efter sommerferien.
Kontakt til Marion 50 50 97 76.

Er her ikke fint i Haastrup?

(Gammelt ordsprog)

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

