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AP-Svendsen Madservice v. Haastrup Forsamlingshus

KORT NYT
Kend din by
Svaret fra nr. 19:
Søen blev etableret i 1973
Hvad hedder den ”bog” som
udgives af Folkemindesamling?
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 7.12. kl. 16.00
ved Pernille B. Steengaard.
Gudstjeneste den 14.12. kl. 15.30
med Luciaoptog.
Haastrup Forsamlingshus
Til julefrokosten var der kun
tilmeldt 80 personer, deraf var de
40 fra Firma Sylvest Trading.
Måske var den sidste fællesspis-

Der tilbydes nytårsmenu ud af huset i år. Menuen er:
Forret: Krebse/torskesalat m/ røget laksetatar m/hvidløgsbaguette.
Hovedret: Oksefiletbøf m/bacon, fløde, basilikum, hertil jordskokkesalat m/ saltristede græskarkerner/ persille i lime marinade.
Dessert: Brownie m/pistacie mousse og friske bær.
Pris pr. kuvert 250.00 kr.
Tilberedningsanvisning medfølger. Menuen kan hentes 31.12.14
fra kl. 13.00-16.00. Bestilles på tlf. 41620444, senest 29.12.14

Haastrup Billard
Old boys har spillet 4-4 mod Nr. Aaby.
Billardklubben står nu for både motion og spinning. Der er endnu
ingen tilmeldinger til spinning. Tag en prøvetime. Hver mandag kl.
17.00 er Kjeld altid til stede, så gå til ham og se, om det var noget
for dig. 350 kr. for 6 md/ 600 kr. for 12 md.
Til motion er der tilmeldt 9 pers. 250 kr. for 6 md./500 kr. for 12 md
Pensionisterne kommer mandag og torsdag fra kl. 7.30-10.30
I 3 hold. Pt. Er der 12 damer og 1 herre.
Savværkets ansatte benytter også lokalet.
Kontakt Kjeld Kristensen for mere information tlf. 60619353.

ning for tæt på julefrokosten?
Julehygge i Haastrup
Det er så dejligt i denne mørke tid,
at Haastrup er så flink til at pynte
op med lyskæder. Små enkelte
buske og store træer er belyst og
i Bøgevænget er der et gevaldigt
hus, som spreder lys. Kirken står
ligeledes med lyset tændt i hele
adventstiden. Lad os hygge og
komme hinanden ved her i
Haastrup.

Husk at fortælle din nabo/ven
om det nye tiltag med EDB
undervisning i Aktivkælderen. Bed
dem tage en seddel eller skrive sig
på listen hos ”Min Købmand”.

Nem julekonfektopskrift
150 g marcipan – 1 spsk. lakridspulver – 1 knsp. fint salt.
Ælt marcipan, lakridspulver og salt.
Lav små kugler og rul dem i kakao.
Kunst er det man ikke kan hvis man kunne, var det jo ingen
kunst.
(Storm P.)

Børnehuset
Der har været juletræsfest med forældre, man gik tur og fandt
Børnehusets juletræ i Byparken, bagefter var der gløgg og
æbleskiver, julemanden var også på besøg med godter. Snart har
børnene ”julefrokost”, så kommer de i deres fineste tøj og hygger.

Juniorklubben
Folkemindesamlingen havde besøg af Juniorklubben, 6 drenge og 3
voksne var på besøg en times tid. Skolepultene og tavlerne havde
den største interesse, dernæst fotos af Haastrups huse fra 1982,
geværerne og skomagerværkstedet. Ole Madsen fortalte.

Haastrup Friskole
På 75 min. fremstillede 25 voksne og 17 børn 200 juledekorationer hos DTE, derefter spiste man chili con carne i spisesalen. En
stor tak til alle, som var behjælpelig. Alle piger er med i Lucia optog
den 12. dec. i skolen og den 14. dec. i kirken. I torsdags startede
Anton i gruppe 1, velkommen til. Pt. er der 24 drenge og 23 piger.

Indslag fra Birthe Kærslund
”Så kom vi også med på ”Nyhedsbrevet” her fra Haastrup. Herligt,
så har vi både udsyn og indsigt heroppe på Haastrup Bjergvej. Har I
set, hvordan vi nu får ryddet hegn og skov her. Flishuggeren er i
gang fra tidlig morgen, og når det lysner, er der en ny udsigt. Vi
gamle ”kratluskere” har svært ved at gemme os.  Flot bliver det.
Læg vejen forbi. Kh. Bjergbonden i nr. 17, Birthe”

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

