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Hjertestarter

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 10. januar
Kl. 10.30 ”børn”.
Gudstjeneste, den 17. januar
Kl. 9.00 ”Hvedekornet”.
Fællesspisning
Der er tilmeldt 64 personer til
spisning.
HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
Foredrag af Esther Rützou om
adelsdamen Karen Brahe
i Forsamlingshuset:
ONSDAG, DEN 20. JAN. KL. 19.30
www.voresegn.dk
Klik ind på ovenstående link og se
hvad der er kommet af billeder til
”By- og Egnsprofilen”.
Karen Elberg
Der skal være møde med Karen
Elberg den 25. januar. Det er
spændende at høre, hvad tiltag
hun har kreeret.
Folkemindesamlingen
Bestyrelsen i samling skal på
kursus i februar/marts. Vi skal
lære at registrere billeder og
arkivalier, så vi kan komme på
nettet.

Citat fra Solveig Hansen:
Det ville være et kæmpemæssigt
politisk fremskridt, hvis klogskab
spredte sig lige så hurtigt som
dumhed.
(Winston Churchill 1874-1965)

I sidste uge manglede jeg at nævne, at Haastrups hjertestartere er
kommet på landkortet:
https://www.hjertestarter.dk/Find-hjertestarter

Haastrup Børnehus
Hver onsdag formiddag har Børnehuset åbent hus, det betyder, at
dagplejen og forældre med små børn, der passes hjemme, er
velkomne til at kigge forbi. Hvis I har spørgsmål til ovenstående
ring på nr. 82 38 90 30.

Tue Lassen
Vi ved jo godt at Tue, 30 år, søn af Lotte og Morten, vandt guld til
VM i mixed stafet. Nu er han så igen i år nomineret som årets
fynske sportsnavn, som kåres den 23. januar i Odense Idrætshal.
”Det er fantastisk at få en VM guldmedalje, det er noget, man har
drømt om længe. Ambitionen er nu at se, om jeg kan gøre det
individuelt også” udtaler Morten. Orienteringsløb handler om to
ting: at finde vej og løbe stærkt, og Morten er god til at orientere
sig.
VI STEMMER PÅ TUE.

Aktivitetsplads
Der er desværre kommet afslag fra LAG SØM. Der var søgt om
penge til den nye aktivitetsplads. Begrundelsen var, at for mange
havde søgt om for mange penge, 12 havde søgt om mere end 4 mil.
kr. Derfor er der blevet prioriteret. Bestyrelsen gør opmærksom på,
at det generelt er muligt at ansøge flere gange. Næste ansøgningsfrist er den 7. marts 2016.

Haastival
Mandag, den 8. februar kl. 20.00 er der generalforsamling, som
afholdes på Haastrup Friskole.
”Vil du være en del af dette års Haastival i pinsen den 13.-16. maj?”
”På mødet vil Haaastivals bestyrelse fortælle om den foreløbige
planlægning, men vi vil gerne have endnu flere med. Det er plads til
nye gode ideer, aktiviteter og frivillige hænder” skriver Maria
Lundgaard. Der vil være kaffe og mulighed for at købe øl og vand.
Har du spørgsmål eller andet, kan du kontakte Maria på
Tlf. 22 99 97 12 eller marialundgaard@hotmaoil.com

Haastrup Friskole
Fredagssangen i dag var tilført en lille dansetrup, der blev danset
hiphop til nummeret Fancy. Tak til Ida, Julie, Marie, og Jasmin.
”Skolen er åben for indskrivning, så vær med til at sprede
budskabet om en lille skole med stort fællesskab”, skriver lederen.

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

