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Børnehuset

KORT NYT
KEND DIN BY
Svaret fra nr. 16:
Hvorfor søge i øst og vest –
gå direkte til Sylvest
Hvilken dato startede
”UDKIGSPOSTEN”?

Bestyrelsen har valgt at opsige Ida Andersen, som har været
sygemeldt i lang tid. De takker Ida for hendes kæmpe indsats i
Børnehuset, især under privatiseringen. Kristina Andersen er i
opsigelsesperioden konstitueret som leder.

Foredragsforeningen
Mandag den 24. november kl. 19.30 gæster advokat Leif Jørgensen
Haastrup Forsamlingshus. Advokaten vil holde foredrag om ”Den
nye arvelov fra 2008”. Alle er velkomne. Det koster 30 kr. for ikke
medlemmer. Kaffen/teen i pausen koster 45. kr.

Ny borger i Haastrup

Folkemindesamlingen

Carina Rasmussen og Henrik
Laursen, Bygaden 13 har fået en
dejlig datter. Vi siger TILLYKKE.

Folkemindesamling havde åbent hus den 26. oktober. Der var stor
interesse, og mindst 60 personer gæstede vores udstilling af et
gammelt klasselokale og vores permanente udstilling. Der blev
diskuteret meget og kigget på gamle fotos og specielt gamle
skolebilleder, hvor vi fik sat flere navne på. Tidligere lærer på skolen
Flemming Andersen fortalte om tirsdagen eleverne i Haastrup,
hvordan det var dengang, ligeledes fortalte også Ernst Pedersen og
Ole Madsen. I uge 47 uddeles ”STAVN” igen.

Bygaden 11
Nedrivningen af huset er bevilliget
af kommunen og betales af
nedrivningspuljen. Dejligt, så bliver
det lidt pænere i Haastrup.

Hvis du ikke har betalt og gerne vil købe skriftet, kan du ringe
på mit nr. 22942273, eller Ole nr. 22808507.

Haastrup Forsamlingshus

Bankospil

Husk fællesspisning den 14.
november kl. 18.00. Tilmelding
senest den 12. november hos
”Min Købmand”.

Der var over 100 personer torsdag aften
i Forsamlingshuset. Stor succes – med
flotte gevinster. Mere om dette i næste
udgave af udkigsposten.

Hjemmeside – Nyhedsbrev
Gruppen bag ovenstående ønsker
af holde et evalueringsmøde
onsdag, den 19. nov. kl. 19.45 på
Haastrup Friskole. Vi vil gerne høre
jeres mening om begge tiltag - ris,
ros og selvfølgelig nytænkning og
samarbejde. Vi håber, at der er
mindst én fra hver forening som
møder op, men alle er velkomne.
Slutningen på mine små tanker
kom ikke helt med sidste gang:
Skøn på i dag – i morgen kan det
være meget værre.
(min tankegang)

Haastrup Friskole
Eleverne var ikke kun på udstilling i Friskolen, men besøgte også
Gærup Skolemuseum, hvor der blev vist film, leget ”Bro, bro brille”,
undervist på gammeldags facon med opremsning, udenadslære,
brug af skammekrog og meget mere. 5. klasserne har dystet om
pladserne til Fynsmesterskaberne i skydning. Anna Kristiansen,
Lucas Piwodda, Barbara Ringsmose og Astrid Lundgaard skal
deltage den 22. november i Skallebølle. Stort tillykke.

Haastrup Forsamlingshus
Der er julefrokost i Forsamlingshuset den 29. november kl. 18.00.
Menuen: Hvide/røde sild, fiskefilet, varm røget laks, lun æbleflæsk,
orangemarineret kam, leverpostej, frikadeller, tarteletter m/høns i
asparges. Kaffe/the, 3 slags ost, og risalamande. Pris pr. pers. inkl.
musik 250 kr. Tilmelding senest 24. nov. hos ”Min Købmand”

Spinning
Det er nu muligt at melde sig til spinning på Banevej. 350 kr. for et
halvt år, 600 kr. for et år. Henvendelse Kjeld Kristensen 60619353.

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

