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Haastivalen

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 14. feb. INGEN
Gudstjeneste, den 21. feb. kl. 11.30
Og ikke som der står i kirkebladet.
v/ Ulla Charlotte Hansen
”At stå ved troen”
Jagtfest i Forsamlingshuset
Der var ”fest og glæde” til jagtfesten, lige knap 50 gæster, den
ældste var 86, den yngste 4 md.
Haastrups befolkning
Januar 2015 var der 600 beboere.
Januar 2016 var der 595 beboere.
Altså et fald på - 8 %.
Størst tilbagegang var på Avernakø
med et - 9.5 %, = - 12 beboere
Størst fremgang var i Ringe med
plus 1,9 % = + 117 beboere
I alt i kommunen en fremgang på
plus 0,7 % = 33 4 beboere
Haastrup Kirkegaard
Stillingen som graver ved Haastrup
Kirke er ledig og ønskes besat
allerede pr. 1. marts.
Ansøgningsfristen er den 25. feb.
Se stillingsopslaget på jobnet.dk
Dødsfald
Hans Jakobsen, Faaborg, tidligere
Haastrup er død.

Livet begynder på den anden side
af fortvivlelsen.
(Jean-Paul Satre)

UDKIGSPOSTEN
Måske udkommer NYHEDSBREVET
ikke i næste uge, da jeg måske er
beskæftiget andet sted. Hvis I har
noget der haster, så send det
alligevel, så finder jeg på noget.

Den 8. feb. var der generalforsamling. Der mødte godt 20 personer
op, og vi fik meget information. I bestyrelsen sidder Maria og Niels
Lundgaard, Per ?? Stefan??, Emil Sanderhof, og Nikolaj Jørgensen.
Der blev aflagt regnskab for 2015. Udgifter på kr. 25.548.77 og
Indtægter på kr. 45.150.55. Indtægterne kommer fra entré og bar.
Der blev fortalt om den erfaring, som man havde opnået, og lært af.
Ligeledes om nye tiltag. Der er forberedt 4 lister til interesserede:
1. Haastival frivillig, (Hvornår og hvad kan man).
2. Bod anmodning. (Hvilken slags bod man gerne vil opstille).
3. Musik anmodning. (Musik genre).
4. Aktivitets anmodning. (Hvilken aktivitet man gerne vil sætte op).
De 3 er anmodninger, da man først senere beslutter, hvad der skal
ske, dette er for at få så alsidigt et program som muligt.
Haastivalen finder sted i pinsen fra den 13. – 15. maj 2016.

Udviklingsrådet
Haastrups foreninger var indbudt til møde i Aktivitetskælderen
den 9. februar. Der blev besluttet, at indkalde til
”STORMØDE I HAASTRUP FORSAMLINGSHUS
ONSDAG, DEN 2. MARTS 2016. KL. 19.00
Mere herom senere.
Jyllandsposten har i weekenden et tillæg, som hedder ”Udkanten”
deri kommer en artikel, som hedder. ”Karen redder landsby”.

Fastelavnsskydning
3 børn var til fastelavnsskydning nede i kælderen. Anna, Lukas og
Sebastian. Der bliver hængt en tønde op i en tynd snor, som skulle
skydes ned. Det var klaret efter 6 skud. Anna blev konge, og
Sebastian Dronning.

Haastrup SG & IF
Generalforsamlingen i gymnastikforeningen forløb meget stille og
roligt. Der var ikke mange til stede, bestyrelsen, 4 trænere og så mig.
Helle Christensen og Ole Rasmussen var på valg. Helle ønskede ikke
genvalg. Som nyt medlem kom Mette Kristiansen.
Man konsoliderede sig som følger:
Ole Laulund, formand, Henrik Kristensen, kasserer.
Ole Rasmussen, Mette Kristiansen, Henrik Hvilshøj, medlemmer.
Eva Bæk, Linda Ellegaard, suppleanter.
Ulla Nielsen, Mogens Christoffersen, Revisorer.
Der har været specielle udgifter til bl.a. indkøb af telte og udstyr til
krolf. Men et godt solidt rengskab.

Ørbæklundvej/Jordløsevej
Der er blevet fældet omkring forsytiaerne på hjørnet i sidste
weekend. Der er plads til meget mere, så hvis I har nogle buske eller
skud tilovers, så må I gerne plante dem på den trekant.

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

