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Støtteforening for Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue 

Inviterer til Årsmøde 

onsdag, den 30. sept. kl. 19.00  

i Friskolens Samlingssal 
Alle er velkomne, dog har kun medlemmer stemmeret 

(Ved du ikke om du er medlem, kan du spørge Marion) 

  
Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Aflæggelse af regnskab 

4) Fremlæggelse af budget 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Indkomne forslag 

7) Drøftelse og godkendelse af kommende års aktiviteter 

8) Vag af bestyrelse 

9) Valg suppleanter 

10) Valg af revisor 

11) Evt. 

 

12) Evt.                                      Fortsættes side 2 

 

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

 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:halsmose9@gmail.com
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Støtteforeningen arbejder med at indsamle penge til børnene i Håstrup Friskole, Børnehave 

og Vuggestue via medlemskaber, arrangementer og donationer. 

Du kan blive medlem ved at betale medlemsbidrag på 100 kr. til årsmøde eller overfør 

penge til konto:  

Registreringsnr.: 9570  Kontonr.: 11744303 (Husk at angive navn!) 

Du kan donere  

- Dine flaskebon ved Købmanden 

- Giv anonymt og kontant bidrag i indsamlingsbøtten  

- Eller overføre penge til ovenstående konto 

 

Med venlig hilsen 

Marion Linke (formand), Hanne Piwodda (næstformand), Rie H. Pedersen (sekretær), Solvej 
Mørk Hansen (kasserer), Ellen Møller (menigt medlem), Niels Lundgaard (suppleant). 
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Højskolesangbøger 

I sidste uge skrev jeg i UDKIGSPOSTEN, at Haastrup manglede 2.970 kr.  svarende til 11 
sangbøger. Udkigsposten udkom fredag, den 5. sept. Knap en time senere tikkede en mail 
ind på computeren med besked om, at det manglende beløb kan hentes hos… 
 Ja, hvor tror I? Rigtigt hos DTE: Haastrup takker igen Peter Jensen DTE for sponsoratet. 
Jeg kontaktede Købmanden med det samme, og bad dem fjerne ”sparebøssen”. Vi var 
faktisk helt overvældet, da vi tømte bøssen – Der var lige knap 350 kr. Kent forhøjede til et 
rundt tal. Hvad skal vi så gøre?? 
De, som ønsker pengene retur, kan afhente dem hos Købmanden, for man kan selvfølgelig 
kræve beløbet tilbage. Det har man en uge til. Hvis pengene indtil da ikke er afhentet, så 
har Kent og mig besluttet, at pengene går til Haastrups Friskole, Børnehave og Vuggestues 
støtteforening.  
 
 

Haastrup Kirke 

Gudstjeneste, den 13.september kl. 9.00 i Jordløse 
Ved Eva Maren Ladefoged 

I Haastrup ingen 
 

Gudstjeneste, den 20.september kl. 10.30 i Haastrup  
Ved Rikke Møller Gotfredsen 

 
Høstkoncert, den 25. september kl. 19.00 i Jordløse 

En aften med musik af Carl Nielsen og komponister på hans samtid 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
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Mit sidste kongelige citat i Udkigsposten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fællesspisning 

Stegt flæsk og persillesovs skulle være menuen til den 18.september, 

men den aften er desværre aflyst. 

 

 

Forelskelse 

”Man kan godt tænke sig om, fordi man er forelsket. 

Der er nogen, der har sagt, at man ikke kan forhindre lynet i at slå ned – 

men man kan godt forhindre, at hele byen brændes af.” 
Dronning Margrethe til BT 1990 

Affaldsindsamling 2020 

Grundet Coronakrisen har Jytte Svenningsen besluttet at udsætte affaldsindsamlingen 

til foråret 2021.  

Hun opfordrer alligevel, at man samler lidt op, hvis man passerer noget tabt affald på en 

gåtur. 

Lutherlunden 
Kære frivillige i Lutherlunden 
Så er det høsttid for naturengen (bedene) i Lutherlunden. Torsdag d. 17. september kl. 
09.00. Man er velkommen med le eller græstrimmer fra kl. 09.00. Og så spiser vi sandwich 
til frokost og får en øl eller sodavand! Glæder mig til at se jer.  
Vh Anna  
Graver Haastrup Kirkegård  

 

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


             NYHEDSBREV 39                   12.09.2020                   UDKIGSP         STEN 

-Side 5 af 8-------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kære Haastruppere  
>  

> Sikke en formiddag vi kan holde  , både for os selv og for vores gæster. 
>  
>Jeg har da aldrig være så stolt over at være Haastrupper, og det er ellers noget jeg ofte er.  
>  
> Jeg ved selvfølgelig ikke om vi vinder, men håbet og troen er stor.  
> Formanden for komitéen - Carsten Hansen - sagde til afsked: “ Jeg kan selvfølgelig ikke stå 
og love noget, men de andre byer skal godt nok oppe sig”. 
>  
> De forventer at kunne give besked om vinderen om lidt over en uge. De skal besøge Borris, 
som den sidste by, på fredag.  
>  
> Jeg giver besked så snart jeg kender resultatet.  
>  

> Prisen består af en check på 50.000 kr. og en kåringsfest den 26. september    .  
>  
> Kh Anstina “.  
 

Dommerne blev hentet  
standsmæssig på 
Dronninge Udsigten og 
kørt til Lutherlunden 

Præcis kl. 9.30 ankom dommerpanelet. 
Da var Lutherlunden klar til at modtage 
dem. Først førte Ernst F. Pedersen folket 
rundt, og fortalte professionelt om de 
forskellige stationer, så var der kaffe og 
rundstykker. Menneskets ursang, Kulning, i 
skikkelse af 2 sangerinder i folkedragter 
ledte os til ”Stormgaarden.” 
Peter og Gitte fortalte om deres planer for 
gården, hjulpet af Emil og musik 

-og vi sang alle: 

”Marken er mejet” 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
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Derefter gik vi alle til ”Højsgaarden” for at besøge Niels og Maria. De ville fortælle om 

Haastivallen, og byde på musik. Deres ældste datter Astrid var blevet Corona testet, så vi 

nøjedes med at stå ved indkørslen og vinke til familien, som stod oppe ved indgangen til 

gården. Dommerne kunne så ved selvsyn se, at Haastrup godt kunne klare den situation, 

Temaet for i år var jo, hvordan landsbyerne klarede sig under Corona epidemien. 

Haastrup havde lagt et meget stramt program, SOM SKULLE OVERHOLDES.  Så vi indhentede 

lidt tid her. Vandringen fortsatte med kurs mod Købmanden, hvor det blev uddelt en for- 

friskning, og Anne og Kent fortalte ved den røde løber. 

Vandringen fortsatte ned til skolegården, hvor Stine Kjærsgaard og Ole Laulund fortalte. Ved 

bålhytten stod Peter Jensen og informerede om Haastrups fortid, hvor Haastrup var tidlig i 

udviklingen, både mejeri, vand, jernbane og mere. Turen fortsatte i Byparken, som jo var en 

stor del af forårets corona, ved at børnehaven og vuggestuen residerede der.  

Næste stop var Elmevænget, hvor Niels Peter Ellegaard berettede om dette ældrevenlige 

byggeri. Lige netop her midt på græsplænen foran husene, stod en flok børn og modtog 

komiteen og alle vi andre Haastruppere med en ”Haastrup hymne sang”, digtet af Anna 

Greve, en nu afdød Haastrupper. Børnene sang det så flot. Harmonikaspilleren Lucas var også 

blevet Corona testet, men børnene klarede det så flot alene.  

Så nåede duften at æggekage alle, og der var dækker så fint op i skolegården. Samtidig med 

spisningen fortalte Esther Rüdzou historien om, hvordan vores sten på Stranges Plads var 

kommet til Haastrup. På turen hen til bilerne i Lutherlunden spillede Sara Bruntse trompet ud 

af kirketårnet, og jeg tror, at dommerne var meget imponeret over Haastrups fremvisning. 

Haastrup havde i hvert tilfælde en fest, og vi overholdt tiden. På Dronningeudsigten fik 

dommerkomitéen en kasse fyldt med gode Haastrup produkter. 

 

 

 

FOTOS 

TAGET 

AF 

ERNST 

FREDSLUND 

Hos Købmanden 

I skolegården 

Lenes æggekage 

Ved stenen 
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Lenes naturnyheder 34 
Kære læsere - først en undskyldning for i de sidste par måneder at have forsømt jer så groft. Det er så absolut ikke 

fordi der ikke er sket noget spændende i naturen, og ej heller fordi jeg ikke har haft lyst til at skrive om det. Tiden 

har blot manglet, da jeg er tiltrådt i en ny stilling som underviser ved Geo&Bio Science Center Syd umiddelbart 

efter vores sommerferie - nu har jeg købt en robotstøvsuger, så bliver det nok bedre 😉 Næste udfordring bliver jo 

så at vælge én god historie ud at skrive om i dette nyhedsbrev. Jeg vælger den bedste: I forbindelse projektet "Find 

en sø" har jeg været rundt og tage lidt vandprøver i søer og vandhuller. Jeg tog en vandprøve i Byparken, hvor 

vandet jo som bekendt er en stor grøn algesuppe. Jeg tænkte så, at jeg ville supplere med en prøve fra 

Lutherlundes lille sø. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg besøgte søen - vandet er krystalklart, og selvom det er ret 

sent på året, var den tilmed fyldt med salamanderlarver og masser af andet liv! Og ja, jeg kan godt se, at der har 

været fisket en del trådalger op, men det er helt normalt, at den slags opblomstringer kan ske i de første år, indtil 

søen finder en balance og vandplanter har haft chance for at etablere sig. Hvad er så forskellen på de to små søer? 

Jo, i Byparken er der sat karper ud. De æder alt, hvad er kan passe ind i deres mund, herunder de smådyr, som 

spiser de alger, som gør vandet uklart. Vandets dårlige sigtbarhed betyder også, at karpens eventuelle fjender som 

gedder, ikke kan se godt nok til at fange karperne og dør af sult. Søen bliver låst i en ond cirkel. I Lutherlunden 

mangler de to øverste led i den fødekæde, og det vil sige, at det er nemmere at være et algespisende lille dyr i den 

sø. Dermed forbliver vandet klart, hvilket skaber gode forhold for vandplanter og dermed også smådyr. Og så ser 

det flot ud! Så væbn jer med tålmodighed i forhold til trådalgerne - så længe Lutherlundens sø ikke forurenes med 

skidtfisk eller næring, er den en lille, klarvandet oase for tusindvis af smådyr. Du kan se flere billeder fra søerne på 

naturformidlerne.com mvh Lene 
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Udkigsposten 

Den 1. april 2014 udkom ” UDKIGSPOSTEN” for første gang. Det var Anne Købmand, som 

satte det hele i gang, og det var Ole Laulund, som fandt på titlen, og det var også ham, som 

designede overskriften.  

Fra den 1. april og til udgangen af 2014 udkom nyhedsbrevet hver 14 dag. Fra 2015 og til i 

dag udkommer det hver uge, og der har ikke været mange ”Fr(e)(i)dage” siden da. 
Der var altid noget at skrive om, stort eller småt, og heldigvis var der opbakning blandt 

Haastrups beboere. 

Jeg har været glad for arbejdet som ”redaktør”, det har været dejligt at kunne følge med alle 

de tiltag, som der har været i Haastrup, og der har været mange. Desværre havde jeg en 

overgang lidt svært ved at begrænse mig, så jeg var involveret i temmelig mange ting, men 

lidt efter lidt trak jeg mig ud af foreningerne, ikke uden lidt vemod, men det var desværre 

blevet nødvendigt.  

Nu er tiden så kommet til Udkigsposten/hjemmesiden som jeg og Lotte Hjort fra i dag af 

overdrager til 3 meget kompetente personer, som vil føre nyhedsbrevet og hjemmesiden 

videre - føre det videre i deres ånd. 

Tag godt imod Marion Linke, Jesper Andreassen og Jytte Svenningsen. 

- Og tak fordi de ville tage over. 

De kærligste hilsener fra Lotte og Linda 
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