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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 23. august
Kl. 14.00 v. Pernille B. Steengaard.
Aftengudstjeneste, den 30.august
kl. 19.00 i Jordløse Kirke med
introaften for konfirmander.
Ladbyskibet
39 personer deltog i udflugten, 2
guider fortalte, det var meget
interessant. Kaffen blev nydt med
Kirsten Johansens hjemmebagte.
Hjemturen foregik oven Odins
Broen. Dejlige karbonader med
grøntsager ventede i Haastrup
Forsamlingshus. En rigtig god dag.
Damefrokost
Man kan allerede nu købe billet til
årets damefrokost. Husk det er
den 10. oktober kl. 13.00, det
koster 150 kr. ligesom de andre
år. Jan Valbak underholder.
Takket være høst- hjælp fra Erling
Bahl, Halsmose, kan
UDKIGSPOSTEN udkomme til
tiden.

Rettelse:
Solveig Hansen er som altid
vågen, og andre ligeså. Tak for
henvendelserne. Citatets sidste
sætning var selvfølgelig forkert,
citatet lyder:
Hvis arbejde er så sundtså giv det til de syge
Solveig Hansen bidrager med et
citat i denne uge:
Det er viljen til at ville.
Der avler evnen til at kunne.
( Poul Schlüter 1992)

STEN


Jens Sylvest forespurgte, om det kunne lade sig gøre at forstørre
fotos i UDKIGSPOSTEN. Det kan det. Lotte Hjort fortæller, at man
bare skal zoome ind på hele dokumentet. Vi lærer noget hele tiden.

Haastrup Børnehus
Børnehuset fejrer igen fødselsdag, 18 år, samtidig fejres 3. år som
privat institution. Hele Elmevænget er inviteret til kaffe kl. 9.30
den 1. september. Børnehuset har en del ønsker:
1. Tekstil voksdug til personalestuen. 2. Solide dukkehusmøbler
3. Solide bondegårdsdyr. 4. Nye tog til brio togbane (ingen skinner)
Børnene plejer at underholde med nogle fine sange.

Haastrup Kirke
På onsdag, den 26. august kl. 19.00 er der orgelindvielseskoncert.
Orglet er blevet udvidet og har bl.a. fået tilføjet pedaler. Koncerten
er med kirkens organist Silja Rytter Holm samt organist Anna
Margrethe Laulund. Begge vil fortælle lidt om kirkens orgel, samt
om orgler generelt. Derefter byder menighedsrådet på et lille glas.

Åbent hus hos dagplejer Dorte Kristensen
Torsdag den 27. august er der åbent hus hos
Dorte Kristensen, Stenlund 19, mellem
kl. 9.30 og 11.00 for kommende børn og forældre.
Der kan man se hjemmet, møde børnene og høre
om deres hverdag.

Læserbrev fra Birthe Kærslund
”Tak for udførlig god Info. Kan se, der ikke er tid til ferie på redaktionen.
Interessant med kvægstatistikken. Asyl-kvæget tæller vel ikke med? Men her i
"Bjergene" har vi 30 smukke jerseykvier gående for at holde bevoksningen
nede. De tilhører John, der har gård i Vester Hæsinge. Vi nyder synet af dem
hver dag. Lille Mara 3 år siger: "Se hvor glade de er, de logrer med halen".
Her går meget af pensionist-tiden med at studere livet omkring fuglebrættet.
Her vækker de fremmede stor opmærksomhed. Spætmejsen, den grovæder,
hører snart til de almindelige. Men vi har i sommer haft 2 par kærnebidere,
sortmejse og topmejse. Om vinteren, andre sjove fyre, men det ved byens
fuglefolk nok mere om.

Haastrup SG & IF
Følgende er modtaget fra formand Ole Laulund:
”Vi er nu klar med programmet for 2015/2016, og i år byder vi velkommen
med to helt nye aktiviteter. Den ene af årets nyheder er Børnegymnastik for
de 3-5 årige med Stine Kjærgaard og den anden nyhed der kommer i foråret
2016 er Krolf. I programmet kan man se mere om hvor, og hvornår de enkelte
aktiviteter i Haastrup SG & IF finder sted. Er der nogle af aktiviteterne, som
man har lyst til at deltage i, så er det bare at møde op og blive en del af
holdet, der er altid plads til flere!”
PROGRAMMET 2015/16 ER VEDHÆFTET
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