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Mail fra Jytte Svenningsen
Jeg er selvfølgelig selvskreven på
tilmeldingssedlen til affaldsindsamlingen 19/4  jeg synes
lige I skal se, hvor vi i april 2013
samlede 20 hele sække affald på
de markerede 35 km, og som I
ser, var det kun uden for byen, da
skolen ville tage inden for. Det
andet billede er, hvad jeg samlede på østerbyvej på 3 timer. Det
var helt vanvittig så mange
flasker der var. Jeg lavede en
aftale med renovationen, at de
hentede alle de fyldte sække her,
så jeg ikke behøvede at sortere.
Det bliver skønt at komme i gang.

KORT NYT
KEND DIN BY
Svaret fra nr. 4:
Peter Jensen
Guldkorn fra Børnehuset
3 årig dreng går forbi en
pædagog, kigger på hende og
siger: ”Du ser godt ud, du må godt
komme med mig hjem”.
--------------------------------------------Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 8. februar
kl. 10.30.
Gudstjeneste den 15. februar
Kl. 10.00. Børnegudstjeneste.
Aktivitetskælderen
Se fotos fra det fine lokale og læs
om betingelserne ved at leje det.
www.haastrup-by.dk
Børnehuset
Der søges en ny leder/pædagog til
Børnehuset. 30 timer pr. 1. maj.
Ansøgningsfrist 27. februar.
Haastival
Familien Lundsgaard fra
”Højsgaarden” på Trekanten
arrangerer en hyggelig folkefest i
pinsen fra den 22.-25. maj.
Det koster 150 kr. at deltage,
børn ifølge voksne gratis.
Flere informationer senere.
Husk byfest den 11, 12 og 13. juni.
Fastelavn
Der bliver et arrangement hos
købmanden den 15. februar,
mere om det i næste nummer.

Man får en ven ved selv at være
en.
( R. W. Emerson)

Samkørsel
På vores møde den 20. 1. med et udvalg fra kommunen blev der
bl.a. talt om samkørsel.
Aalborg Universitet har netop afsluttet en undersøgelse om
samkørsel, som viser at over 50 % gerne vil samkøre til arbejde og
ca. 75 % vil gerne til fritidsaktiviteter.
Landliv a/s er en microvirksomhed som bliver understøttet af
landdistrikudviklingen, de har mange forslag til et bedre liv i
”udkants” Danmark, bl.a. intelligent samkørsel, som betyder at et
lokalsamfund med hjælp fra sin pc eller smartphone kan koordinere
kørsel mellem dem, der har ledig plads i deres bil, og dem der har
brug for et lift. Et samarbejde for de ældre, og for forældre som
kører for børnene, må da stå på alles ønskeseddel
Meld tilbage til mig, hvis i er interesseret, så formidler jeg videre.

Haastrup Jagtforening
Den 14.2. er der arbejdsdag i Skånemosen, der skal ryddes op i
væltede træer og laves natur/vildtpleje. Alle er velkomne, tag gerne
en motorsav og arbejdshandsker med. Der laves bål, som børnene
gerne må hjælpe til med. Ca. kl. 14 spiser der gule ærter.

Haastrup SG & IF
Formand Ole Laulund berettede om arbejdet i bestyrelsen igennem
det seneste år, der generelt har været et fornuftigt år for
foreningen, og hvor medlemstallet generelt er stabilt i alle
aktiviteter. Årsregnskabet blev fremlagt af kassereren, der kunne
konkluderer, at foreningen efter 2014 kan lægge 40.841,98 kr.
oveni foreningens egenkapital. Efter et veloverstået valg består
bestyrelsen af følgende personer; Ole Laulund, Henrik Kristensen,
Helle Christensen, Henrik Lindberg, Ole Rasmussen, suppleant
Peter Kjærgaard, suppleant Michael Krog. Revisor Ulla Nielsen og
revisorsuppleant Mogens Christoffersen. Bestyrelsen konstituerer
sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.
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