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Haastrup Forsamlingshus

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 21. februar
kl. 11.30 v. Ulla Ch. Hansen
”At stå ved troen”.
Gudstjeneste, den 28. februar
Kl 10.30. ”Sandhed og løgn”.
Paw Eriksen
Haastrups dygtige badmintonspiller er blever udtaget til EM i
Polen, med det danske U17
landshold fra den 17-25 marts.
Inden da skal han til German
Junior fra den 10-13 marts med
det danske U19 landshold.
Karen Elberg
Fik I læst Jyllandsposten i sidste
uge om Karen Elberg? Hvis ikke,
så klik ind, og fortsæt til side 2:
www.e-pages.dk/jp/2057/html5/
Karen har for øvrigt allerede fået
respons på artiklen, en
henvendelse fra Anne HaastrupNielsen, hvis familie stammer fra
Haastrup. Og som måske
overvejer at flytte tilbage.
Haastrup Friskole
Der er blevcet tilmeldt endnu en
elev til den kommende 0 kl.
Sebastian R. og Jasmin har her i
vinterferien været i København
som repræsentanter for Friskolen
for at deltage i finalen i kreativ
skoledag.

FOLK, DER IKKE HAR
HUMORISTISK SANS,
BURDE HAVE INVALIDEPENSION.
(Lise Nørgaard)

Den 26. februar kl. 18.00 er der fællesspisning i Forsamlingshuset.
Menuen er: Stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder. Pris
50 kr. Kaffe og æblekage betales af bestyrelsen.
Kl. 19 starter Forsamlingshusets generalforsamling.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning
3. Godkendelse af formandens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab 5. Godkendelse af årsregnskab 6. Valg til bestyrelse:
a. Jytte Svenningsen, b. Børge Larsen, c. Ulla Nielsen. 7. Revision af
vedtægter 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt.
På nuværende tidspunkt er der tilmeldt ca. 50 personer.

Hyggeeftermiddag i aktivitetskælderen
Det var en stor succes i lørdags,. 17 damer hyggede sig, fik strikket,
udvekslet opskrifter, snakket og grinet, så derfor gentages
succesen, den 12. marts kl. 14.00. Der er igen gode tilbud på garn
hos ”Min Købmand”. Der bydes også på kaffe/te og kage.

Haastrup Foredragsforening
På mandag, den 22. feb. kl. 19.30 kommer diætist Berit Knold. Hun
er ansat ved Faaborg-Midtfyn Kommune og arbejder bl.a. med
kostvejledning og patientuddannelse. Hun vil fortælle om madens
betydning i vores hverdag, og det gælder for alle, om du vejer for
meget, for lidt, er ung eller ældre.

Ny Carlsberg Fondet
Forløbet ved en ansøgning er normalt 14 dage efter bestyrelsens
møde. Det tog bestyrelsen 3 mdr. at beslutte, at Haastrup ikke skal
have midler til at finansiere ”vores 3 tykke mænd”. Der gives aldrig
begrundelse for et afslag.
Derimod er Faaborg Gymnasium blevet betænkt. Begrundelsen kan
læses på: www.ny-carlsbergfondet.dk/da/Cases/Faaborg-Gym

”Centerpladsen” eller hvad den kommer til at hedde.
Det videre arbejde skulle have været påbegyndt. Men kommunen
har lavet en fejl, så arbejdet er stoppet midlertidigt. Der mangler en
nabohøring, som bliver offentliggjort på mandag og i 14 dage.
Naboerne, som skal høres, er Gorm Jensen og Henrik Lauersen, de
er jo begge informeret, så det er nok ikke et problem, men en
udskydelse på 14 dage.. Orienteringen til naboerne er, at grunden
får en anden anvendelse nemlig som p-plads, og det er de nok ikke i
tvivl om.

HUSK BAL I FORSAMLINGSHUSET FREDAG, DEN 4.
MARTS KL. 19.00 - BANDET ROCK STALKERS SPILLER PÅLÆGSBORD TIL 275 KR.
OVERSKUDDET GÅR TIL HJERTE STARTERNE
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