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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 16. august
Kl. 10.30.
Gudstjeneste, den 23. august
Kl. 14.00 v. Pernille B. Steengaard
Begravelse
Esther Jørgensen, Elmevænget 39,
tidligere Østrup blev begravet i
lørdags. Esther blev 87 år.
Husk udflugten til Ladbyskibet
Den 18. august, ældreudflugt med
menighedsrådet, afgang fra
Haastrup kl., 13.00.
Der er stadig enkelte ledige
pladser. Ring på nr. 62 68 15 75.
Man kan også blot tilmelde sig
spisning til Haastrup
Forsamlingshus.
Cykelholdet
Fra den 25. august starter
cykelholdet kl. 18.30 – til og med
den 15. september.
I tirsdag gik cykelturen rundt om
Arreskov sø, vi var 8 personer, da
vi startede, undervejs mistede vi 3
og 2 forsvandt.   Så nu har vi
snak og grin til julefrokosten . Vi
cyklede 34 km på 2 ½ time, så
hundredevis af gæs og 1 havørn.
Kan vi blive enige om, at grisegylle
ikke lugter så slemt som slam?
En god nyhed
Det var falsk alarm, da
brandvæsnet rykkede ud torsdag
aften til Børnehuset.
Citatet i denne uge er lidt……..??
Hvis arbejde er så sundt –
Så giv det til de fattige.
(Jakob Haugaard)

STEN
15. AUGUST 2015

Statistik
Nu har jeg lavet diverse optællinger, mht. hvor mange beboere der
er i Haastrup, hvor mange huse der er til salg, og sidst hvor mange
arbejdspladser der er.
Så nu er det på tide, at lave en ny.
Hvor mange kreaturer er der i Haastrup?
Christian Nielsen, ”Sivkærgaard”
145 kreaturer (og 50 høns)
Mogens Christoffersen ”Skaanemosen” 58 kreaturer
Henrik Skaaning, Stenlund
40 kreaturer
Dorte og Henrik Kristensen
9 kreaturer

Mogens Christoffersen
Henstiller venligst til, at man ikke tager ledhåndtagene af ude på
mosen, men benytter faldlågerne. Den 26.7 var 2 håndtag taget af
ved rensningsanlægget, heldigvis var der ikke løbet nogle ud.

Haastrup hjemmeside
Jeg synes, at det er fantastisk, som hjemmesiden bliver brugt.
Den 15. august tjekkede jeg:
Online 1 = mig.
Sidste 24 timer = 187
Sidste 7 dage = 3.106
Sidste 30 dage = 14.849
Modtagere af UDKIGSPOSTEN pr. mail = 166
Hos købmanden udleveres om ugen ca. =
20

Haaastrup Friskole
En festlig skolestart med flagalle, TAK.
Første skoledag blev Søren ønsket tillykke med 15 års jubilæum.
Dagen var hyggelig med sange, tale og fødselsdage. Eleverne havde
tydeligt glædet sig til at se hinanden igen. I uge 35 tager skolen til
Bornholm, og Østerlars Friskole låner vores skole i den uge.

Haastrup Kirkegaard
Torsdag, den 3. sept. kl. 19.00 er der kirkegårdsvandring i Haastrup.
Dette er i samarbejde med kirken, og Ernst Pedersen fra Haastrup
Folkemindesamling vil fortælle om forskellige gravsteder.

OBS. Damefrokost den 10. oktober. Mere i næste nummer.
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Søndag, den 30. august kl. 19.00 inviteres alle kommende
konfirmander og deres forældre til aftengudstjeneste i Jordløse.
Bagefter går man over i konfirmandstuen, hvor der er indskrivning til
det kommende års undervisning.
Børn, der bor i andre sogne, men går i skole her, er også meget
velkomne til at få både undervisning og blive konfirmeret her.

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

