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Møde i Aktivitetskælderen

KORT NYT
KEND DIN BY
Svaret fra nr. 1
Jørgen Olsen

Tirsdag den 20. januar kl. 16.30-18.00 arrangerer lokalrådet
”træffemøde ”med Lokalsamfunds- og planudvalget. Mød derfor op
og fortæl udvalget, hvad vi kan i Haastrup – og hvad vi vil for
Haastrup. Man kan deltage i hele mødet, eller bare møde op og
aflevere sit budskab. Hvis man ikke har mulighed for at komme, kan
man aflevere sin kommentar til Niels Peter Ellegaard på
telefonnummer 62681554. Udvalget består af Anne Møllegaard
Mortensen(O), Anne-Merete Mikkelsen(A), Jens Elmgreen(V),
Bo Petersen(V), Kristian Nielsen(V), Jos Bisschop(A), Jan Valbak(L).

Sct. Georgs Gildet
Der er foredrag i Det gamle Bibliotek i Faaborg. Foredragsholder
er Bent Nordholt, som fortæller om slædepatruljen Sirius,
tirsdag den 3. februar kl. 19.30. Prisen er 50 kr. inkl. Kaffe m/brød.
Tilmelding er senest den 21. januar.
Hvor stammer dette foto mon fra
------------------------------------------Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 18. januar
INGEN.
Gudstjeneste den 25. januar
Kl. 14.00 ved N. N.
Foredragsforeningen
Husk foredraget om den tyske
nonne og abedisse Hildegard von
Bingen i Forsamlingshuset den 21.
Januar kl. 19.30, ved Lene Crone
Nielsen.
Haastrup Billard
Haastrup oldboys tabte til Ringe
6-2.
Ang. hjertestartere
Jeg spurgte i nyhedsbrevet nr. 1,
hvad der var blevet af
indsamlingen til en hjertestarter?
Og nu kan jeg meddele, at vi vil
blive orienteret på
generalforsamlingen.
Han ved ikke alt men han ved alt bedre.
(Svensk ordsprog)

Haastrup Friskole
Der er kommet en frisk pige, Julie, der er startet i gruppe 1. Julie
flytter med sin familie ind på Haastrup Bjergevej. Velkommen til.

Haastrup Forsamlingshus
Der er generalforsamling den 27. februar kl. 19.00. Der er mulighed
for at tilmelde sig til fællesspisning inden, dvs. kl. 18.00. Menuen vil
være gule ærter. Senest den 17. februar kan man henvende sig til
bestyrelsen, hvis man har punkter, som man gerne vil have på
dagsordenen. På Forsamlingshusets hjemmeside kan man læse om
”Nyt fra bestyrelsen”. www.haastrup-by.dk
.

Haastrup SG &IF
Der afholdes generalforsamling den 4.02.15 kl. 19.30 på Haastrup
Friskole. Forslag til generalforsamling skal være formanden i
hænde senest 7 dage før via olelaulund@reder.dk
Dagsorden: valg af dirigent, bestyrelsens/formandens beretning,
fremlæggelse af regnskab, indkomne forslag, valg af medlemmer,
suppleanter og revisor, eventuelt.
Der søges til ledelsen et medlem, der skal fungere som
foreningens projektkoordinator i forbindelse med den årlige
byfest. De øvrige medlemmer deltager også i arbejdet, men du
skal samle trådene. Så mød op til generalforsamlingen. Valget til
denne plads i bestyrelsen er for 1 år.
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