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KORT NYT
Guldkorn fra Børnehuset
Dreng 5 år kommer gående ud fra
puderummet med 2 bolde under
trøjen og siger: ” Se, jeg er Linse”.
---------------------------------------------

Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 15. februar
Kl. 10.00. Børnegudstjeneste.
Gudstjeneste den 22. februar
Kl. 10.30.
Fakta om Haastrup Sogn pr.
01.01.2015
Antal folkekirkemedlemmer: 504
Antal indbyggere:
600
Antal fødte
3
Antal døde
2
Antal døbte
1
Antal konfirmerede
5
Antal vielser
3
Antal velsignelser
0
Antal kirkelige begravelser
2
Udkants Danmark
Forfatter og foredragsholder
Finn Slumstrup har sammen med
Professor emeritus Viggo
Mortensen skrevet en debatbog,
som udkommer den 27. marts
”Oprør fra Udkanten”. Måske
skulle vi læse den her i Haastrup?
Haastrup Billard
Old boys vandt 6-2 over Nyborg.
Haastrup Friskole
Skolens hjemmeside er blevet
opdateret, klik ind og se de nye
fotos, og læs mere om skolen.
Stilhed er nogle gange det bedste
svar.
(Dalai Lama)

Der er generalforsamling den 27. februar, der indledes med
fællesspisning kl 18.00, traditionen tro serveres der gule ærter m/
flæsk, medister og rugbrød. Kaffe/the m/ brombærtærte med bær
fra lokal frugtavler, hertil flødeskum/creme fraiche.
Pris 50 kr. for voksne, børn gratis dvs. kaffe og kage er også gratis.
Tilmelding hos købmanden senest 23. februar.
Vedr. generalforsamlingen: Ønsker du punkter på dagsordenen, skal
du henvende dig til bestyrelsen senest den 20. februar. Dagsorden:
1. Valg af dirigent, 2/3. formandens beretning/ godkendelse, 4/5.
fremlæggelse/godkendelse af regnskab, 6. ændring af vedtægter,
7/8. valg af bestyrelse/revisorer

Haastrup Foredragsforening
Mandag den 16. februar kl. 19.30 i Haastrup Forsamlingshus er der
foredrag ved Poul Højgaard fra institutionen ”Pilegaarden” ved
Palleshave. Det er en arbejdsplads med 24 fastansatte med nedsat
funktionsevne. ”Pilegaarden” er en gammel landbrugsejendom. Der
er indrettet gartneri, frugthave, samt en mark, hvor der produceres
grøntsager, som sælges fra egen butik. De ansatte har arbejde ude,
og inde er der huslige pligter.
For ikke medlemmer koster det 30 kr. Kaffe/kage 40 kr.

Fastelavn hos Købmanden
Efter børnegudstjenesten på søndag kl.10.00, holder KØBMANDEN
Fastelavn. Der er godter til alle børnene. Varm kaffe og en
fastelavnsbolle til de voksne. Der er en tønde til børnene, og
selvfølgelig også en tønde til de voksne børn.

Faaborg Bibliotek - Fortællekreds for seniorer
Den 19. februar, den 26. februar, den 5. marts og den 12. marts
Kl. 9.30-11.30 mødes seniorer på Faaborg Bibliotek. En
fortællekreds er samvær, hvor alle kan bidrage. Detaljer,
stemninger og fakta dukker op, når man hører andres historier. Der
skabes en tryg ramme for fortællingerne, som ikke skal forberedes
hjemmefra. Underviser er Pernille Nederland. Gratis tilmelding til
bibliotek@fmk.dk. Jeg har fået henvendelsen fra Annette Knudsen
fra Pilekrogen, som meget gerne vil tage evt. deltagere med i bilen.
Annette har tlf. 62 68 27 07. Så ring og snak med Annette.
Biblioteket tilbyder også at bytte bøger osv. for dig, hvis du pga.
handicap ikke selv kan komme. Tilbuddet er gratis. Ring 72530810.

Ældresagen
Ældre, der er gangbesværet eller lign., kan blive afhentet på sin
bopæl mellem kl. 9 og 10 den første tirsdag i hver måned og blive
kørt til Faaborg bibliotek. Her tilbydes en kop kaffe og god tid til at
låne bøger, lydbøger el. lign. Det koster 40 kr. pr. gang. Tilmelding
senest dagen før til ældresagen v. Lisbeth Christoffersen på
tlf. 62 61 70 45.

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

