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Haastrup Folkemindesamling

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 17. maj kl.
9.00
v. Pernille Borum Steengaard
Gudstjeneste den 24. maj kl.
9.00
Gudstjeneste den 25.maj kl.
11.00 Trente Mølle,
Friluftsgudstjeneste
med picnic.
Haastrup Byfest
Husk der søges efter
revytekster til årets Byfest, den
11.-13. juni.
Haastrup Friskole
Husk ekstraordinær generalforsamling den 19. maj kl.
19.00
p. a. vedtægtsændringer.

Der var konstituerende møde i Folkemindesamling. Ole Madsen
blev valgt som formand, Inge Louise Olsen som næstformand og
sekretær, Ernst Pedersen som kasserer. Karen Marie Nørbjerg,
Anne Lise Andersen, Grethe Jensen, Inger Gregersen, Johannes
Pedersen og Linda Ellegaard er menige medlemmer, Solveig Hansen
er suppleant. Malene Clausen er revisor.

Kikkertindvielse, åben landsby i Haastrup
Mon ikke alle efterhånden ved, at den 30. maj er der ” åben
Landsby i Haastrup”. Der skal nok komme mere om det her i
Udkigsposten, opslag alle steder osv. Der forsøges virkelig at
”sælge” Haastrup på bedste vis. Vi håber alle på strålende solskin,
så vi kan præsentere os allerbedst. Jeg vil allerede nu opfordre alle
til at hejse flaget, for intet er mere festligt.
.Haastrup Friskole
Loppemarkedet er overstået, og igen i år var vejrguderne med. Det
er utroligt, som man kan nå at få sorteret alle tingene, og få det
udbudt præsentabelt. Dygtige og arbejdsivrige folk. Det har givet et
overskud på 18.000 kroner.
Skolen har i den forbindelse fået nye konferenceborde, som nu står
i samlingssalen. Skolen takker for et fint fremmøde.
Der mangler kun en forældre mere til af tage sig af eleverne på
skolens pædagogiske dag, den 22.maj fra kl. 8.00-12.00.

Haastrup Børnehus

HVORNÅR ER HAASTRUP
SKØNNEST?
Haastival
Husk at der er gang i den i
Haastrup den 22.-24. maj
Trekanten 2.

Det er uforsvarligt at sætte ord
i verdenen.
(Benny Andersen)

Sidste lørdag var der arbejdsdag i Børnehuset. Der var forskellige
ting, som skulle laves, der kommer jo af og til en, som kigger om
sikkerheden er, som den skal være. Bl.a. blev rutsjebanen hævet,
og det var et større projekt. Bord/bænke sættene blev malet i nogle
flotte kulørte farver, som nu rigtig lyser op udenfor.
Ellers var det almindeligt vedligehold af legepladsen. Der var et fint
fremmøde af forældre, hvoraf nogle endda kom i torsdags og
færdiggjorde noget.
Tak til alle.

Haastrup Byfest
Til generalprøven til revyen den 11. juni serveres kaffe/the og kage.
Pris inkl. revy 40. kr.
Til fællesspisning den 12. juni er menuen: Frikadeller med kartoffelsalat & diverse. Pris inkl. revy: voksne 100 kr./børn u. 14 år 75 kr./
og u. 4 år gratis. Der sælges kun revybilletter inkl. spisning hos ”Min
Købmand” til om fredagen. Hvis der er flere billetter tilbage på
dagen, sælges disse uden spisning til 40 kr. ved indgangen.
Menuen den 13. juni: Haastrup Grillmenu med grøntsager og salat.
Pris: Voksne 125 kr./ børn u. 14 år 65 kr./ og u. 4 år gratis.
Husk tilmelding til spisning hos ”Min Købmand”.
I næste uge mere om Byfesten.

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

