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Indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en mail til halsmose9@gmail.com 
 Hjemmesiden adresse er www.haastrup-by.dk 

Haastrups Folkemindesamling 

Endelig fik folkemindesamlingen afholdt generalforsamling. 

Det var en god forsamling, med en livlig og spørgende dirigent Solveig ”Mørkholm” Hansen. 

Ole Madsen aflagde en god beretning, og Ernst F. Pedersen fortalte om den gode økonomi. 

Inge Lovise Olsen var på valg, og hun ønskede ikke genvalg. 

Hun fik tildelt et diplom, en buket blomster for sit virke i foreningen igennem 31 år, og hun er 

blevet vores æresmedlem. 

Anne Lise Sørensen blev valgt til bestyrelsen. 

Der blev ændret i vedtægterne, og efter kaffe blev ændringen godkendt. 

Vi så to film fra foreningens ”gemmer”:  

”Brug af skovbismer” og en fra ”trykkeriet Hoby”. 

Begge meget interessant   

Gudstjeneste 
 Søndag, den 9. august  Søndag, den 16.august 

 INGEN GUDSTJENESTE I HAASTRUP  Gudstjeneste i Haastrup 

Jordløse kl. 14.00 ved Jesper Svärd   Kl. 10.30 

Hvis du tror, du kan, har du ret. 

Hvis du tror, du ikke kan, har du også ret. 
(Henry Ford) 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:halsmose9@gmail.com
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Årets Landsby 2020 

Nu har Anstina sluppet tøjlerne i ”Årets Landsby”, og indsendt papirerne. 

 https://www.jottacloud.com/s/152ff7dd58ef91a42a9b59ab70f62ef3493 

Gå ind på dette link, for at se den lille film, som blev samlet 

 for at promovere Haastrup 

Vandregudstjeneste i Skånemosen 

Folkemindesamlings årlige gåtur 

Vejret kunne ikke have være finere, solen skinnede, og ca. 25 personer var mødt op for at 

høre Mikael Kristensen fortælle om naturen. Den medbragte kaffe blev drukket i/ved Lars 

Hansens hus. Bent Eriksen, som er vokset op i huset, indtil han var ca. 20 år, deltog også i 

turen. Undervejs blev der sunget sammen med Rikke, vores præst. 

Udkigsposten 

Grundet personlige omstændigheder udkommer nyhedsbrevet en dag tidligere. 

Næste uge kan der også ske lidt ændringer. 

Landbruget kræver lidt ekstra arbejde for tiden!! 

Haastrup Friskole 

Søndag den 8. august 2020 starter skolen op efter sommerferien kl. 10.00. 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://www.jottacloud.com/s/152ff7dd58ef91a42a9b59ab70f62ef3493
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Stranges Plads 

Anne Købmand havde fået en god ide! 

 Hun havde forslået, at man mødtes på Stranges Plads, onsdag den 5. august kl. 18.30, da 

den manglede en kærlig hånd, så den nu ser pæn ud til første skoledag og til konfirmation. 

”Hvis vi er nogle stykker tager det 2 timer, derefter får vi en øl eller sodavand, og klapper os 

selv på skulderen.” 

Det gik over al forventning, der mødte 15 personer op bevæbnet med haveredskaber 

og det ses tydeligt, at de har været der.  

Ikke nok med, at man gjorde en indsats, så hyggede man sig også. 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip


Forsamlingsforbud er nu hævet til 100 personer 

så det nu er muligt at afholde damefrokost 

Ny dato  

Lørdag d. 26. september 2020 

Som altid Kl. 13:00  

i Haastrup forsamlingshus 

Der vil være levende musik indtil kl. 18,00 

Prisen er kr.150,- for lækker mad og musik 

Amerikansk lotteri med gevinstgaranti 

Husk at alle er velkommen 

Tilmelding hos ” Min Købmand” Haastrup 

og det er først til mølle, så skynd dig. 

Det bliver selvfølgelig taget højde for de

gældende Covid-19 retningslinjer



Orienteringsmøde
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.
Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at
bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd

Jordløse
19. august kl. 19.00 i Jordløse Kirke

Haastrup
19. august kl. 19.00 i Jordløse Kirke

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk
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