UDKIGSP
NYHEDSBREV NR. 37

STEN

19. september 2015
Haastrup Friskole
I sidste uge blev der cyklet i skolegården. Der var
stillet cykelbaner op, og Ole Betjent tjekkede
cykler og meddelte, at der var delt flere mærker
ud end sidste år.
Skolen har bestilt teatertur i december og søgt
loppeudvalget om tilskud. De har valgt at støtte,
så alle elever kommer med gratis.

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 20. 09. kl. 9.00.
En gudstjeneste om at bevare
håbet på trods. Kom og hør om
enkens søn, der undrer sig over,
hvad der sker, når vi dør. Og om
enken, da sønnen dør, og alt håb
slukkes. Kan vi selv blive ved at
håbe, når alt ser sort ud?
Der er ved at blive lavet en bibellæsegruppe, som er åben for alle
interesserede. Mere herom
senere.
Damefrokost
Har du købt billet til
damefrokosten? Ellers skynd dig.
Det er den 10. oktober kl. 13.00,
Jan Valbak spiller indtil kl. 18.00.
Det koster 150 kr. DER ER
LOTTERI MED GEVINST TIL ALLE.
Det plejer at være meget, meget
hyggeligt.

Haastrup Foredragsforening
Til stor fortrydelse og på trods af seriøst arbejde!! har der sneget sig
et par fejl ind i vores folder.
Foredraget den 18.1 2016 skal være onsdag den 20.01.2016.
Virksomhedsbesøget skal være mandag den 11. 04.2016
Jeg skal nok gøre opmærksom på det, når vi nærmer os datoen.
JEG BEKLAGER MEGET meget meget meget meget meget meget

https://www.dr.dk/tv/se/vores-vejr/vores-vejr-2015-0826#!/
Klik ind på dette link. Det vigtige starter ca. 2,5 min. inde i
indlægget, og I vil se Haastrups nye TV stjerne.

Bye Bæk
Vedrørende oprensningen af gadekæret, som led I den renovering,
der er planlagt af Bye Bæk, søges en landmand, som vil aftage det
slam, som renses op. Det blev sidst gjort i 2010, så det er nok
begrænset, hvor meget der er.
Der er taget prøver af slammet, som er godkendt til at sprede ud.
Kontakt venligst Niel Peter Ellegaard telefonnummer 20 87 93 83.
Denne cykel har snart stået 1 måned ”lænket” til en lygtepæl på
Faldsledvej.

Den eneste mand I 2014
(udover Valbak og ”danserne”)

Fællesspisning
Har I meldt jer til spisning
den 25. sept. kl. 18.00?

Ugens citat er fra Birthe
Kærslund:
Hvorfor blive inde –
når alt håb er ude.
Jeg kan desværre ikke finde ud af,
hvem der har tænkt disse spidsfindige
ord.

Knud Peder og Inge Louise har samlet al affaldet op
på Skånemosen, der var faktisk 2 sorte sække. TAK.

Haastrup SG & IF
Har I bestemt hvilken aktivitet I vil gå til i år?
Gymnastik senior….. start 24. sept. 14.30-15.30 ….Eva Bæk…..
Gymnastik m/k………..start 29. sept. 19.15-2045 …..M. og B. Juul
Badminton Svannin….start 17. sept. 18.00-19.00…..Ole Rasmussen
Badminton Svannin….start 17. sept. 19.00-20.00…..Ole Rasmussen
Badminton Haastrup..start 15. sept. efter aftale…..Ole Rasmussen
Skydning…………………..start 08. okt….15.00-16.00…..Ole Madsen
Skydning…………………..start 08. okt….19.00-20.00…..Ole Madsen
Yoga…………………………start 15. sept…17.00-18.30…..M. Lundgaard
Børnegymna. 3-5 år….start 15. sept..15.45-16.45…..Stine Kjærgaard
Krolf…………………………start 1. april 2016……18.30…..H. H. Lundbjerg
Læs i næste uge: Historien om Mica Radojevic, Elmevænget 2
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