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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 13. sept.
kl. 10.30.
Gudstjeneste, den 20. sept.
Kl. 9.00.
Hjertestarter
Kampagneleder Kent har
rekrutteret 12 personer, som skal
deltage i et hjertestarterkursus,
der bliver 2 hold á 4 timer.
Røde Kors
Der samles ind søndag, den 4.
oktober fra kl. 10 – kl. 12. Hvis du
gerne vil hjælpe til, så kontakt
Inge Ellegaard, tlf. 62 68 15 54.
Fynsland
Niels Peter Ellegaard, som var
suppleant i Fynsland, er blevet
menigt medlem, og skal til møde
der den 16. sept.
Egnsmøde
Samme dag er der møde i
Egnsudvalget. Der skal søges om
de resterende 60.00 kr. til vores
projekt.
EDB kursus
Der er hos kommunen søgt om
tilskud til EDB kursus. Der
forventes svar i uge 40.
Skånemosen
En sort sæk fyldt med affald er
blevet smidt ude på Skånemosen.
Jeg kan næsten ikke tro det.

Ugens citat er modtaget fra Ulla
Jørgensen:
Ingen kan alt, men alle kan noget.
(Carl Scharnberg)

Det nye program er på vej ud til jer i uge 38, det vil blive
husstandsomdelt. Kontingent er som sidste år:
120 kr. pr. husstand – enlige 60 kr.
Ikke medlemmer: 30 kr. i entre pr. gang
Virksomhedsbesøget koster 25 kr.
5 foredrag foregår i Haastrup Forsamlingshus kl. 19.30.
Bemærk venligst, at vi som det første foredrag har et virkeligt
aktuelt emne, nemlig Kim Kliver, som for øjeblikket er i radio og tv
hver dag, mht. flygtningesituationen.

Fællesspisning
Så er sommeren ovre for i år, og fællesspisningen starter igen:
Fredag, den 25. sept. kl. 18.00.
Menuen er skinkeshnitzel m/ærter, brasede kartofler og smørsovs.
Kaffe/the m/pæretærte og creme fraiche.
Pris: 75 kr. Børn u/12 år 50 kr. u/3 år gratis. Tilmelding hos
Købmanden senest 21. sept.

Børnehuset
Ved personalemødet i Børnehuset blev der stiftet en ny bestyrelse:
Stine Marie Kjærgaard (formand), Marlene Meyer Lyhning (næstformand). Menige medlemmer: Camilla Jæger, Niels Lundgaard,
Marion Linke. Suppleanter: Denice Wagner og Linett Brokjær
Larsen.

Haastrup gadekær/Bye Bæk
Der håbes på, at man kan komme til at begynde på oprensningen af
gadekæret i oktober måned. Kommunen har bedt om at få lidt
informationer ang. Haastrups tanker og ideer om bænke, hegn osv.
Niels Peter Ellegaard og Finn Schaarup kommer gerne, hvis
kommunen har ønske om et møde. Kommunen har haft kontakt til
Øhavsmuseet, om der skal tages hensyn til noget, når stensætningen skal restaureres.

Befolkning pr. 1. sept. 2015
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