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Haastrup Friskole

KORT NYT
Guldkorn fra Børnehuset
En af de første dage med frostvejr
sidder en pige 3 år og hamrer i
sandkassen og råber til en
pædagog:
”Hør sandkassen siger sjovt!”
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 1. marts
Kl. 9.00.
Gudstjeneste den 8 marts
Kl. 10.30.
Haastrup SG & if
På grund af skolens musical er
gymnastiksalen optaget i den
kommende uge.
Gymnastik = Forsamlingshus.
Badminton = aflyst.
Seniorgym. = Mødes ved skolen.
Yoga = Forsamlingshuset
Haastrup Billard
Old boys 2 spillede 4-4 mod
Sydfyn.
Der er kommet gang i spinning
lokalet, der er tilmeldt 6 damer.
Haastrup Børnehus
Der har været bestyrelsesmøde,
og alle er glade for, at man kunne
præsentere et flot regnskab. Det
giver mange muligheder for 2015.
En stor del af vuggestuebørnene
skifter i år til børnehaven, så man
håber meget på at byde nye små
børn velkomne.

HUSK AT SMILE FØR DU SOVER,
SÅ GÅR DAGENS SURHED OVER.
(Piet Hein)

Mandag den 2. marts fra kl. 15.00-18.00 er der arbejdsdag i skolen.
Der skal hjælp til opsætning af scene og fremstilling af kostumer.
Tilmelding er nødvendig, da opsætningens omfang og udførsel
afhænger af tilmeldinger. Ligeledes mangler der kostumer og
rekvisitter af orientalsk udseende, f.eks. snabelsko, haremsbukser,
mavedansertøj og tæpper.
Der er premiere den 5. marts kl. 19.00: Musical A la Aladdin
Entre Voksne 20 kr. børn gratis. Program udleveres ved indgangen.
Forberedelserne har allerede været i gang i over en uge, og der er
stor forventning blandt børnene.

Haastrup Foredragsforening
Den 16. marts holder Linda Ellegaard foredrag kl. 19.30 i
Forsamlingshuset. Der fortælles om byen Diyarbakir, som ligger i
det østlige Tyrkiet, ikke så langt fra Syriens grænse. Linda boede der
1963-65, og besøgte byen i 2013 sammen med Jørgen. Tag en
folder hos Købmanden og læse mere. I pausen er der generalforsamling. På valg er Kirsten Johansen - ønsker ikke genvalg,
Knud Peder Olsen og Willy Ploug-Sørensen, revisor Kent Gregersen.

Udkantsdanmark
Det er efter min mening blevet et meget negativt ord. Synes I ikke,
at det er dejligt at bo et sted, hvor alle de andre ikke vil bo?
Vi hilser på hinanden, vi hjælper hinanden, vi kender hinanden, alt
det giver et tilhørsforhold. Lad os bevare optimismen.
Udkantsdanmark er jo der, at de smukke og attraktive
naturoplevelser er, lige udenfor vor dør. I ordbogen står udkant for
noget, som ligger langt fra centrum. Jeg synes ligegyldigt, hvor vi
kommer fra, så står der et skilt, som viser vej til HAASTRUP.

Haastrup Forsamlingshus
Den 27. februar kl. 18.00 var der fællesspisning i Forsamlingshuset.
Menuen var veltillavede gule ærter med div. tilbehør, der var
tilmeldt 67 personer. Kl. 19.00 var der generalforsamling, som blev
indledt med formandens beretning. Der havde været et fald i
udlejninger i 2014, men udlejning i alt var på 71.838. kr. Årets
resultat var på 70.011 kr. som var et meget tilfredsstillende beløb,
2014 var det -20.763 kr. Men der er blevet sparet meget i det
forgangne år. Det flade tag er lige blevet repareret, det regnede
ned. Der er blevet sat 2 varmepumper op, (den ene er sponsoreret
af Haastrup vvs). Der er blevet gjort meget frivilligt arbejde af
bestyrelsesmedlemmerne. ”Forsamlingshusets Venner” er blevet
oprettet og vil hjælpe til med forfaldent arbejde. Vedtægterne
revideres inden næste generalforsamling. Til bestyrelsen valgtes:
Henrik Mikkelsen, Ulla Nielsen, Jytte Svenningsen, Simon Bates,
Børge Larsen, Carina Rasmussen, sup. Anna Margrethe Laulund og
Lars Egmose, revisorer Conny Møller og Anstina Krogh. Til alles
tilfredshed forblev Aage Kristensen som vicevært for
Forsamlingshuset. Sidste års regnskab fremviste nogle
uregelmæssigheder og er blevet politianmeldt.
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