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23. JANUAR 2016
Læserbrev fra Klaus Nielsen

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 24. januar
Kl. 10.30 ”Brug livet”
Gudstjeneste, den 31.januar
Kl. 19.00 ”Lysgudstjeneste”
Haastival
Jeg skrev i sidst nummer, at
generalforsamlingen blev afholdt
den 8. februar kl. 20.00 på
Haastrup Friskole. Der er blevet
ændret, så den afholdes
I FORSAMLINGSHUSET

”Jeg har været ude at gå Radbyvej,
Stubbedam, Østrupvej, og det flød
simpelthen med affald. Så jeg greb
cyklen, da jeg kom hjem, og her er
resultatet”.

Affaldsindsamling
I 2015 deltog Haastrup i den årlige affaldsindsamling, det synes jeg,
at vi skal gøre igen. I år finder det sted søndag den 17. april.
SKAL JEG IKKE MELDE HAASTRUP TIL IGEN?

GENANVEND PLASTIK OG VIND.

Brug låget, indsaml dine Arla mælkelåg og aflever dem i
Bilka. Så hjælper du miljøet, og samtidig deltager du i
lodtrækningen om 72 gavekort a 1.000 kr. til Bilka. Sådan
gør du:

https://www.bilka.dk/brug-laaget
Seniorgymnastikken
Gymnastikholdet med Eava Bæk
er flyttet fra tirsdage til
ONSDAGE SAMME TID
Haastrup Foredragsforening
Vi var til et fantastisk foredrag om
adelsdamen Karen Brahe, ikke
bare at Esther kunne teksten,
men hendes fortællermåde og
glæde var så fængende. Vi siger
mange tak. Trods en håndboldkamp var vi lige knap 50 pers.
Haastrup Forsamlingshus
Den 26. februar er næste
fællesspisning, samtidig med at
Forsamlingshuset afholder
generalforsamling mere herom
senere.
Bal i Haastrup
Den 4. marts er der bal igen i
Forsamlingshuset kl. 19.00 med
ROCK STALKERS. Mere herom
senere.
Citat fra Marlene Lühning
”Der er ikke noget, der er helt
væk, før mor ikke kan finde det”
(ukendt)

Ideen er fin, synes jeg. Kan vi finde ud af at samarbejde?
Mon ikke vi kan få et gammelt skraldestativ til posen - og
et lille hjørne udenfor hos Købmanden – og nogen henter og
andre afleverer hos Bilka???

Læserbrev fra Annalise ”Post”

Hej Linda.
”Tak for din mail ang. affald. Som du måske ved, samler jeg affald i
Pallesgyden, når jeg går min morgentur med SYLVESTER, og det er
øldåser, cigaretpakker, madbakker af plastik og meget andet.
EEN ting fatter jeg IKKE, hvem sætter øldåser op i hegnene?
At de så ikke tager dem med!”
Jeg har hørt om mange (bl.a. os selv), som altid tager en plasticpose
og et par handsker med, når man går tur.
Man skal ikke bare gribe cyklen med en cykelkurv og INGEN plastikpose, for så hopper alle dåserne bare op!
Jens Sylvest informerer:” På 9 måneder, altså siden sidste års
affaldsindsamling, er der blevet fyldt 5 sække affald i ”Vejsvinet”,
som er placeret på Jordløsevej/Haastrupvej.”

Læserbrev fra Jytte Svenningsen (forkortet)
”Jeg gik en tur på 25 km, Stenlund, Ny Stenderup, Odensevej til
Faaborg og så gennem Millinge. Det tog en del af fornøjelsen, at se
hvor meget affald, der ligger der. I eftermiddags gik jeg i Faldsled,
fra Sorte Sten til Damsbo og tilbage via Assensvej, der ligger meget
på Assensvej. I forhold til sidste år på indsamlingsdagen (Radbyvej –
Østerbyvej) så ligger der ikke så meget, så det batter altså noget.”

www.haastrup-by.dk
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