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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 4. okt. Kl. 10.00
Høst/familiegudstjeneste
Efterfuldt af BRUNCH I Haastrup
Forsamlingshuset
I skrivende stund er der tilmeldt
ca. 25 personer.
Gudstjeneste, den 11. oktober
kl. 10.30
Skånemosen
Jeg skrev for et stykke tid siden,
at det var vanskeligt at færdes på
stierne. Sidenhen har jeg erfaret,
at der er grøntsags avler Peter
Sørensen, som af egen fri vilje har
klippet derude.
Det siger vi mange tak for.
Røde Korts indsamlingen
Der samles ind på søndag, den 4.
oktober fra kl. 10.00-12.00.
Der er 5 indsamlere i Haastrup.
Damefrokost
Der er allerede 86 tilmeldte til
damefrokosten den 10. oktober.
Bye Bæk
Vi savner stadigvæk tilbud fra en
landmand, som vil aftage slam.
Netdoktor

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8Nj83g5jui4

Stine Marie Kjærgaard meddeler, at der er 15 unger til
børnegymnastik. Hun mener, at det antal også er max, selvom
hendes mor også hjælper til.
Seniorgymnastik 10 deltagere.
Gymnastik m/k 16 deltagere
Yoga 12-15 deltagere. Maria har for øvrigt startet et yogahus op i
Faaborg, mandag og torsdag formiddag.
www.yogahusetfaaborg.com

Lærernes Dag
Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag. I over 100 lande
fejres denne dag. Fokus er på lærerens vitale rolle både som
underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive
medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at
sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret.
Der er mulighed for at støtte lærere og børn i Sierra Leone.
Læs mere på: www.laererdag.dk
Formanden Rie Hjort har lagt det ud på skolens intra til alle
forældre, så mon ikke lærerne får et fint rødt æble på mandag.

Hjertestarter
I UDKIGSPOSTEN nr. 36 skrev jeg, at der var tilmeldt 12 personer,
som skal deltage i et hjertestarterkursus. Dette passer ikke mere:
DER ER TILMELDT 24 PESONER. Godt gået Haastrup.
Sylvest Trading ApS har stillet garanti for 10.000 kroner til hjælp til
hjertestarterkurset. Overskuddet fra det næste bal kan så gå til
dette.
John Møller og Søren Hansen har indvilliget i at sætte hjertestarterne op. Tak for det.

Bygaden 11
Firmaet Munkholm & Andersen A/S fra Broby begynder allerede at
arbejde på ”Centerpladsen” i næste uge. Først udskifter de Bye Bæk
ledningen, det der vedrører Bygaden 11, dernæst starter de på
indbygning af råjord

Klik ind og hør om helvedes ild.
En Haastrupper fortæller om
sygdommen.
Ugens citat kommer i denne uge
fra Christina Wagner Jørgensen:
Nogle gange er det de mindste
ting, der fylder mest i hjertet.
(Peter Plys)

Jeg modtog en mail fra Carl Olav
Nielsen: ”Noget pænt”.
Jeg takker mange gange. Fotoet
viser min indkørsel.

Open by night
Jeg håber, at vi ses i aften hos

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

