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Haastrups befolkning

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 8. marts kl.
10.30. Fra kl. 14- kl. 16 er der
indsamling til:
Folkekirkens Nødhjælp.
Gudstjeneste den 15 marts:
INGEN
Haastrup Forsamlingshus
Desværre var det skrevne i nr. 8
om bestyrelsen ikke korrekt. Når
bestyrelsen hat konstitueret sig,
kommer der en rettelse.
Bygaden 11
Jeg kan fortælle, at der for tiden
arbejdes med tilbud fra FFV EL,
SPILDEVAND og VAND til glæde
for vore fremtidige, kørende og
overnattende gæster ved den nye
Center Plads.
Dronningens Udsigt
Kikkerten, som skal placeres ved
Dronnings Udsigt, er nu kommet
til Haastrup.
Black Batmen
Den 10. april skal der igen være
bal i Haastrup Forsamlingshus.
Black Batmen kommer og spiller.
Mere herom senere.
Haastrup Hjertestarterforening
Der er søgt om hjertestarter hos
Tryg Fonden, der er ca. 3 mdr.
behandlingstid. Der bliver
generalforsamling i april måned,
så vi afventer.
Glæden ved at tilgive, er sødere
end glæden ved hævn. (Koranen)

I 2012 var Haastrups befolkning delt op som følger:
0-2 år = 11 3-5 år = 17 6-16 år = 92 17-25 = 55 26-42 = 101
43-59 år =162 60-64 år = 52 65-79 år = 92 80- + = 26 i alt 608
Tallene er godt nok 2 år gamle, men jeg synes, at det er godt at vide
rforening
alligevel.
Det, jeg er mest imponeret over, er: 65 + = 118.
Det må da ikke være helt galt at bo i Haastrup, selvom man ikke har
busforbindelse, kørekort el. lign. Vi må have lavet en undersøgelse
HVORFOR? !!
Prognosen for f. eks. 2015 er i alt 589 – 2018 i alt 578.

Indslag fra Eva Bæk
”Værket” er et tilbud fra Røde Kors i samarbejde med Mary Fonden
til mennesker mellem 30 og 60 år, som kunne tænke sig flere
venner, og som har brug flere aktiviteter, at fylde deres fritid med.
Vi mødes torsdag aften fra 17.30 til 20.00.
Ved disse møder foregår der forskellige ting:
Ofte laver vi mad sammen/spiser sammen.
Der laves opgaver som styrker ens sociale kompetencer.
Aktiviteter som vi aftaler i fællesskab. Det kan være museumsbesøg
– biograftur – travetur - m.m.
Møderne planlægges af en gruppe på fire: Lena – Lene – Anders og
mig. Er du interesseret i at vide mere dette projekt, eller kender du
nogen, som kunne have glæde af tilbuddet, kan du henvende dig til
mig. Eva Bæk

Vejarbejde
Bygaden har haft vejarbejde, der var konstateret rørbrud ud for nr.
31, og der blev gravet ny vandledning i jorden, også fra nr. 27.
Samtidig blev kloakrørene spulet rene, så de oversvømmelser, der
har været i området, skulle være blevet afhjulpet.

Haastrup Friskole
Musicallen ” A La Aladdin” opført af eleverne i skolen blev en stor
succes, forestillingen blev overværet af ca. 150 personer. Elever,
lærere og personalet ydede en meget stor indsats. Skolen takker
forældre, DTE, Christian Skovgaard, Jens Bruntse, Leo Øster og Carl
Olav for støtte og opbakning. SE FOTOS PÅ SIDE 2.
Der er loppemarked den 10. maj, udvalget søger stadig effekter,
ring til Ellen 23 33 21 10/ Børge 22 15 92 23, hvis du har noget.
Der mangler også hjælpere til opsætning om lørdagen, sælgere til at
betjene boderne samt oprydning om søndagen. Har I mulighed for
at hjælpe, ring til Ellen. Overskuddet går til skolen.
Skolen søger også bestyrelsesmedlemmer. Der skal være valg den 7.
april, som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at være med til at
præge skolens fremtid. Skolen håber, at især forældre til de yngste
elever vil stille op.
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