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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 7. februar,
annonceret som kl. 9.30 er ændret
til kl. 10.00, Det er en
fastelavnsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der
fastelavnsfest kl. 10.30 hos
”Min Købmand”.
Gudstjeneste, den 14. feb. INGEN.
Udviklingsrådet
Husk at foreningerne i Haastrup er
budt til et informationsmøde af
Udviklingsrådet. Mødet afholdes i
aktivitetskælderen, tirsdag, den 9.
februar kl. 19.00.
Haastival
Husk også, at Haastivalen afholder
generalforsamling i Haastrup
Forsamlingshus.
Mandag, den 8. februar kl. 20.00.
Børnehuset
Elmevænget er inviteret til
fastelavnsfest i Børnehuset,
mandag den 8. februar kl. 9.30.
Haastrup Friskole
Der er emneuge i næste uge
omkring udvandringen til Amerika.
Torsdag skal børnene til Jordløse og
se deres musicall ”Albert”.
Der er blevet indskrevet en ny elev
til august, og der har været besøg af
3 potientelle elever til gr. 1 og 2.

Citat modtaget fra Flemming
Andersen:
Det keder mig at gå i byen –
og more mig
Det morer mig at gå herhjemme og kede mig.
(Storm P.)

Der er som nævnt i nr. 4 generalforsamling og fællesspisning i
Forsamlingshuset fredag, den 26. februar kl. 18.00. Menu:
Stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder. Pris 50 kr. Børn
under 3 år gratis.
Kaffe/te med gammeldags æblekage med flødeskum, som betales
af Forsamlingshuset.
Tilmelding senest den 24. feb. ”Min Købmand” eller 41 62 04 44.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Hvis der er nogen, som har ønsker, der skal drøftes, må de meget
gerne allerede nu henvende sig til bestyrelsen, så det kan komme
med på dagsordenen. Mail f.eks. til formanden, Henrik Mikkelsen,
mail adr.: shenrik@hotmail.com.
Der kommer desværre til at mangle bestyrelsesmedlemmer, så
Haastrupperne kan allerede nu begynde at tænke sig om, og
selvfølgelig møde op.
MÅSKE KAN LIGE NETOP DU BIDRAGE MED NOGET POSITIVT.

Haastrup SG & IF
Onsdag, den 10. februar kl 19.00 er det så gymnastikforenings tur til
at holde generalforsamling, denne afholdes i Haastrup Friskole.
Dagsorden og alle andre informationer var vedhæftet
UDKIGSPOSTEN Nr. 3.

Haastrup Affaldsindsamling
Jeg har tilmeldt Haastrup til affaldsindsamlingen i år igen.
I år foregår det søndag, den 17. april 2016 fra kl. 10.00-12.30.
Jeg synes, at vi havde en rigtig god dag sidste år, og håber på den
samme gode opbakning i år. Sidste år nåede vi at samle 347 kg affald
sammen, deraf 71 kg slagteaffald og 414 dåser. Vi havde det
skønneste vejr.
I kan selv gå ind på www.dn.dk/affald og læse mere.

Bal i Haastrup Forsamlingshus
Fredag, den 4. marts kl. 19.00 er der igen bal i Forsamlingshuset.
Bandet Rock Stalkers spiller op til dans.
Entre med spisning: 275 kr.
Menuen hedder Pålægsbord:
Fiskefilet, 3 slags pålæg, varm leverpostej, frikadeller og ostebord.
Billetter købes hos ”Min Købmand” efter først til mølle princippet.
Overskuddet går til hjertestarterne.

Hyggeeftermidag i Aktivitetskælderen
Anne Gregersen og Conny Helgesen har taget initiativ til en ”hyggeeftermiddag” lørdag, den 13. februar kl. 14.00.
Der kan strikkes, hækles, sys eller andre spændende ting, tag det
med, du lige har gang i, eller lad dig inspirere.
Der vil være kaffe og kage. Købmanden har denne eftermiddag
tilbud på garn.
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