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En dag jeg aldrig glemmer

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 6. marts INGEN
Gudsrjeneste, den 13. marts, kl.
19.00. Denne søndag samler
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
ind fra kl. 14-16. Du kan melde dig
som indsamler hos Kirsten
Rasnussen .64731133/60495240.
Kirken tilbyder babysalmesang i
Jordløse Kirke 6 onsdage fra 10.3011.15, start den 9.marts. Det er
grastis at deltage.
Kontakt og tilmelding hos Silja,
gerne sms. På nr. 25 88 44 00.

Kræftens Bekæmpelse
Der samles ind søndag, den 3.
april, Du kan tilmelde dig som
indsamler ved at kontakte
Susan Andersen tlf. 30 13 16 96.
Haastrup Forsamlingshus
Jeg er blevet opmærksom på, at
jeg ikke fik skrevert i sidste
nummer at vores købmand Kent
Gregersen også blev valgt tili
bestyrelsen.
Aktivitetspladsen
Niels Peter har søgt om penge til
pladsen hos Erhvervsstyrelsen.

Citater
Skal jeg virkelig hele tiden selv
sørge for citater?????
Af mad på fad og drik i glas.
er lidt for lidt præcis tilpas.
(Piet Hein)

Jeg har 2 tilføjelser til sidste uges ”En dag jeg ikke glemmer”:
Kirsten Hegelund, Østrup fik i 2010 også fortjenstmedaljen, hun var
ansat som lærer i Faaborg Kommune i 40 år. Fra 1970-75 ved
Brahetrolleborg Skole, fra 1975-1992 Haastrup Skole, og fra 19922012 ved Toftegaards Skolen.
Kaj Madsen, Pilekrogen var ansat hos Laursens Maskinfabrik/Eldan
I 40 år som smed, han modtog medaljen i 2012.
Så har jeg en rettelse til beretningen om Anni. Audiensen varede
10 MINUTTER.

Haastrup Friskole
Skolen satser på at være vært igen næste år til ”Kreativ skoledag”
med flickball og legoleg. Skolen har fået indskrevet i alt 4 ny elever
til 0. kl. i det nye skoleår. Desværre bliver der en elev mindre den
14.3.
Skolen afholder generalforsamling den 14. april kl. 19.00.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen og skolelederen
aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede
årsrapport til orientering 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
5. Valg af suppleanter 6. Tilsynsførende aflægger beretning, 7.
Indkomne forslag 8. Eventuelt.
Skolen har haft besøg af den tilsynsførende, og han har været hele
vejen rundt til alle grupper. Der bliver arbejdsdag i skolen den 16. 4.
I den kommende uge skal grp. 2 og 3 til Enghaveskolen for at se
deres fortolkning af Askepot.

Haastrup Foredragsforening
Tidl. byrådsmedlem Ernst Jørgensen kommer mandag, den 14.3. til
Haastrup Forsamlingshus og holder foredrag.
”Et splitsekund, der ændrede alt” har Ernst kaldt sit foredrag, Han
vil fortælle om dengang i 1996 da Benny Stage, søn af Mary og
Jørgen Stage kørte galt med sin bil og blev senhjerneskadet. Ernst
”passede og fulgte” Benny tæt igennem 6 år. Hør beretningen om
Benny, som fik vendt sit liv på hovedet, var helt nede, og som kom
op igen, og i dag har et godt liv, på hans præmisser.
Der afholdes generalforsamling efter foredrag og kaffe.
Foredragsforeningens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning/godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab/godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Linda Ellegaard og Birthe Juul
5. Eventuelt

HerreKlubben i Haastrup

”Haastrups fineste Gentlemen” byder i Aktivitetskælderen til
Pokeraften, den 18.03. kl. 19.00. Man må gerne tilmelde sig hos
Kent eller Jesper Andreassen, sms på nr. 50 50 97 79.
Tilmelding er ikke bindende.
Haastrup Her
”Haastrups ” byder i Aktivitets Haastrup He
”Haastrups fineste gentlemen” byder i Aktivitetskælderen til
www.haastrup-by.dk
POKERAFTEN DEN 18. 03. KL. 19.00
Man må gerne tilmelde sig hos Kent eller til JesperAndreassen
 indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en e-mail til halsmose9@gmail.com 
sms 50 50 97 79
kælderen til

