UDKIGSP
NYHEDS
NYHEDSBREV 19

STEN
29. november 2014

En hyggelig historie fra Haastrup

KORT NYT
Kend din by
Svaret fra nr. 18:
Margueritruten er på ca. 3600 km
Hvornår blev søen ude på mosen
etableret?
----------------------------------------------

Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 7.12. kl. 16.00,
ved Pernille B. Steengaard.
Gudstjeneste den 14.12. kl. 15.30
med Luciaoptog.

Min Købmand
Igen i år bliver butikken pyntet op
med kulørte sokker til børnene fra
den 1. december, sandelig om der
ikke bliver puttet lidt godter i.
Den 21.12. kl. 11.00 bliver der lidt
julehygge, mere om dette
arrangement senere.

Haastrup Friskole
Gruppe 3 i skolen har igen i år
lavet juledekorationer hos DTE. De
køres ud og sælges lørdag formiddag. 30 kr. pr. stk., 2 for 50 kr.
Overskuddet går til deres rejse.
Tag godt imod dem.
DET ER GANSKE VIST KUN EN UGE
SIDEN, AT DET SIDSTE NYHEDSBREV UDKOM, MEN DER SKER SÅ
MEGET I HAASTRUP, AT JEG HAR
BESLUTTET, AT DET KOMMER
HVER UGE, HVIS DER ER BEHOV
FOR DET. I DENNE UGE
MEDFØLGER LIGELEDES EN
SÆRUDGAVE.
Hvis du ved, at din nabo/bekendt
har brug for et edb-kursus, så
fortæl det venligst til dem.
Af mad på fad og drik i glas
er lidt for lidt præcis tilpas
(Piet Hein)

Den 10. nov. fandt Jens Sylvest en ballon i et hegn på Jordløsevej 7
timer efter at den var sendt af sted fra Brugge i Tyskland, byen
ligger ca. der, hvor motorvejen deler sig til Kiel og Flensborg fra
Hamborg af. Der var vedhæftet en adresse. Jens kontaktede
adressen og fik svar fra en 11-årig pige, som går i 5. klasse, har 2
brødre og en far og mor. De holder tit ferie i Danmark. Hvem ved
måske besøger de Haastrup næste gang.

Juniorklubben
Folkemindesamlingen får onsdag, den 3. dec. besøg af
juniorklubben.
Ole Madsen viser rundt. Det er lidt spændende at høre, hvad
børnene siger til ”den lidt støvede atmosfære”.

DR1 mandag kl. 20.45
Mon ikke mange Haastrupper fulgte tv udsendelsen? (Undtagen
dem, som var i Foredragsforeningen). Det handlede om at få folk,
som modtog offentlig ydelse, i arbejde. 2 danskere skulle arbejde
en uge på DTE. På andendagen kom en af dem 3 timer for sent!!
Han havde om aftenen hjulpet en kammerat i haven……….. Man
mente, at han godt kunne blive tilbudt et arbejde, men pga.
fadæsen med at komme for sent, gjorde man det ikke alligevel.
Den anden ønskede ikke arbejdet, da han ikke fik nok ud af det.
Så det er godt, at der er mulighed for østeuropæisk arbejdskraft.
Hverken Peter Jensen eller værkfører Mogens var overrasket.

Foredragsforeningen
Advokat Leif Jørgensen gæstede Foredragsforeningen og fortalte
om de forskellige former for testamenter, der findes. Det tilrådes
helt bestemt, at man informerer sig, ganske særligt samlevende
par.
Der var ca. 35 personer, som nød dejlig æblekage i pausen.

Paw Eriksen
Paw har altid boet i Haastrup, gået på Haastrup Skole, og begyndte
at spille badminton i Svanninge, da han var 6-7 år gammel, senere
flyttede han til en klub i Nr. Broby. Nu går han i skole i Hjallese, er
15 år, fylder snart 16, og spiller badminton i Odense i OBK og
støttes af Team Danmark. I foråret 2014 blev han EU mester, (som
2. års U15 spiller). Nu er han den mest vindende spiller i år i U17,
som 1. års spiller. Sæsonen er lige afsluttet med et par super gode
præstationer. For 2 uger siden vandt han i herredouble og i
mixdouble i Aalborg, og i sidste weekend vandt han igen i
mixdouble i Greve. Rigtig godt gået Paw.
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