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KORT NYT
Guldkorn fra Børnehuset
Pige, 4 år: Jaaa, det er fredag i
dag! Så skal vi have slik.
Dreng, 2 år: jeg skal have
”pakrids-piber” og ”fø’boller”.

Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 22. februar
Kl. 10.30.
Gudstjeneste, den 1. marts
Kl. 9.00.

Husk generalforsamling
og fællesspisning
den 27. februar kl. 18.00.
Menuen er gule ærter,
bagefter dvs. kl. 19.00 er der
generalforsamling.
Tilmelding til spisning senest
den 23. februar hos
købmanden.

Biblioteket i Ringe har foredrag
onsdag, den 11. marts kl. 19.30
v. Anne-Cathrine Riebnizsky.
Hvis nogen er interesseret
kontakt mig, så vi kan køre
sammen.
TIL SCHWEITZ FOREGÅR DER
STADIG OBSKURE
DYRETRANSPORTER –
MED SPAREGRISE.
(KURT ARD)

STEN

21. februar 2015
Haastrup Børnehus
Glade børn fejrede fastelavn sammen med beboerne fra
Elmevænget.
Fra den 1.3.15 flyttes åben legestue fa tirsdag til ONSDAG.
Dagplejere, nye børn og deres forældre er stadig meget velkomne.
Ansøgningsfrist til stillingen som leder er den 27. februar!

Hjertestarterforening
Der har været stiftende generalforsamling den 26. januar. Valgt til
bestyrelsen blev Niels Peter Ellegaard, formand - Jan Thygesen,
kasserer - Kent Gregersen, kampagneleder - Marlene Clausen,
revisor. Foreningen har gennem det sidste år modtaget frivillige
bidrag på ca. 12.000 kr. varetaget ved Forsamlingshuset, der
afventes kommende ordinær generalforsamling.

Egnsmøde
Den 18. februar var der møde i Svanninge Skole. Der deltog 2 pers.
fra Vester Aaby, 2 fra Horne, fra Haastrup deltog Niels Peter
Ellegaard og Linda Ellegaard. Pusser Hansen styrede slagets gang.
Denne gruppe skal varetage interesser mht. bosætning, turisme og
beskæftigelse. Hver gruppe har fået nogle opgaver, som skal
undersøges inden mødet næste gang, den 31. marts.

Fastelavn hos min købmand
Det var en bidende kold søndag formiddag, da der blev slået
”katten af tønden” hos købmanden. Der var 60 udklædte børn og
40 voksne. Hos børnene blev Emil Lander kattekonge, og Asger
Hedemann kattedronning. Hos de voksne blev Thomas (bigfoot) og
Henrik Lindberg henholdsvis kattekonge og –dronning. Ja, jeg
spørger bare: ”hvor var alle pigerne henne?” Tønderne var seje, så
der måtte slås mange gange. Et dejligt arrangement med mange
fine udklædninger.

Foredragsforeningen
Der var besøg af Poul Højgaard fra institutionen ”Pilegaarden”
Gestelev/Ringe. Det var et yderst informativt foredrag. Der fås
megen livskvalitet for de 24 fastansatte. De har deres eget
arbejdsområde, som de er ansvarlig for. Jobbet er bl.a.
køkkenchef, butikschef, fodermester for høns og geder,
sømudtrækker, fyrmester, rengøringsassistent, traktorfører,
buschauffør. Der arbejdes i skov/mark, dvs. brænde, grøntsager,
frugt og bær, nedbrydning og loppemarked. Den yngste er 22 år –
den ældste 58 år, eller som han selv siger: ”jeg er et fem tal og et
ottetal”. Alt dette fås for 6600 kr. som kommunen betaler. Der
ydes 40 % i tilskud til transport, og de ansatte får 5 kr./timen.
Rigtig godt gået.
Desværre var der kun lige knap 20 tilhørere.
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