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Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 1. februar
Kl. 9.00. Kyndelmisse ”Lyset”.
Gudstjeneste den 8. februar kl.
10.30.
Fitnesslokalerne
www.haastrup-by.dk se fotos
fra motionslokalerne og læs
engang til, hvad det koster.
Måske var det noget for dig.
Ingen transport, du kan cykler
derhen!!.
Haastrup Billard
Old boys tabte desværre til
Ørbæk 2-6.

Vogt dig for dem, som kræver
din tro.
Men aldrig lod din tvivl få lov at
gro.
(Halfdan Rasmussen)

Husk generalforsamling den 4. februar kl. 19.30. Den bliver afholdt
på Haastrup Friskole. Stemmeret på generalforsamlingen har kun
fremmødte medlemmer af foreningen. Der søges udover én person
til hjælp ved byfesten, også aktivitetsansvarlige frivillige, som vil
være med til at arbejde med de 6 – 12 årige børn, og til teenagere
fra 12-18 år. Så derfor mød op eller kontakt olelaulund@redder.dk
eller tlf. 21 27 50 05. På hjemmesiden www.haastrup-by.dk kan

du også læse, at foreningen udlejer materiel, såsom borde,
stole, bænke og lyskæder, pærer og forlængerledninger.
Betingelser, priser, afhentning og betaling kan også læses
udførligt på hjemmesiden. Aftaler sker ved henvendelse til
Ole Laulund.

Haastrup Friskole
Der fejres fastelavn på skolen den 6. februar.
16.30 -18.00 tøndeslagning, 18.00 -19.00 spisning,
19.00 - 20.30 fri leg/hygge. Kåring af kattekonger/dronninger.
Tilmelding på skolen eller hos købmanden senest dem 2.
februar.
Husk at medbringe tallerkener, glas og bestik.
Skolen er ved at forberede en musical” A la Aladdin”. Der er
premiere onsdag den 5 marts kl 19.00.

Naturfredningsforeningens affaldsindsamling
Sæt allerede nu X ved datoen den 19. april fra kl. 10.0013.00, da er Haastrup tilmeldt affaldsindsamlingen. Vi håber
på rigtig mange aktive indsamlere. Tilmelding på
halsmose9@gmail.com Skolen har også tilmeldt sig, de
samler ind fra den 13. – 17. april. Der kommer selvfølgelig
flere informationer senere.

Byparken
Kommunen har været på bestilt besøg i Byparken, og der er
blevet påpeget, at det vil være hensigtsmæssigt at tynde ud i
træerne. Dette arbejde vil blive gjort at Ernst Pedersen og
Aage Kristensen.
Er der nogen, som har lyst til at hjælpe til, kan man ringe til
Ernst på tlf. 62 68 13 38.
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