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Vigtige Datoer 

Mandag, d. 31. januar kl. 
18.30—Opstart Yoga—se side 1 
Onsdag, d. 2. februar kl. 19—
Ekstraordinær generalforsam-
ling Haastrup Friskole, Børneha-
ve og Vuggestie—se side 2 
Søndag, d. 6. februar kl. 14—
Hyggegudstjeneste i Haastrup 
Forsamlingshus 
Mandag, d. 7. februar kl. 
19.30—Foredrag: Christian Eugen 
Olsen ”Kongehuset—hvorledes 
virker hoffet” - se side 1 
Tirsdag, d. 8. februar kl. 19—
Møde med samarbejdspartnere 
omkring skolegården 
Onsdag, d. 9. februar kl. 19.30—
Udviklingsrådsmøde i Haastrup 
Forsamlingshus 

Yoga er endelig tilbage! 

Nu lykkes det! Forhåbentligt! På 
mandag, d. 31. januar kl. 18.30 
starter et nyt Yoga-hold op under 
Idrætsforeningen. Vi mødes i Haa-
strup Friskoles gymnastiksal. Yoga-
instruktøren er Maria Lundgaard, 
som har haft Yoga-hold i mange år i 
Haastrup. Efter en lille pause—som 
blev fyldt med bl.a. Zumba—er hun 
nu tilbage. Kom og vær med! Nær-
mere information om tilmelding får du, når du møder op.  

Redaktion: Marion Linke 

udkigsposten@haastrup-

by.dk;  50 50 97 76, 

www.haastrup-by.dk 

Haastival 

I onsdags annoncerede statsmi-
nisteren, at vi er på vej til det 
”normale” igen—bl.a. med fe-
stivaler. Derfor er det med stor 
glæde, at vi har fået at vide, at 
Haastival igen i år afholdes i pin-
sen. Billet-
salg starter 
allerede med 
”early bird”-
rabat d. 1. 
februar. 
Nærmere info i bilag 1. 

Foredrag om Kongehuset 

Christian Eugen Olsen  

holder foredrag i Haastrup forsamlingshus  

Mandag den 7. feb. kl. 19:30  

Haastrup forsamlingshus 

Christian Eugen Olsen er tidligere 

ceremonimester hos Dronning Mar-

grethe fra 1990-2012. Foredraget 

har titlen ”Kongehuset - hvorledes 

virker hoffet”. Christian Eugen Olsen 

fortæller om Regentens virke og 

Hoffets organisation, og hvordan det 

hele spiller sammen. Han kommer 

også ind på, hvor man bor og de hi-

storier der knytter sig hertil. I forbin-

delse med Dronningens 50 års jubi-

læum har foredraget fået ny aktuali-

tet. Foredraget er støttet af Nordea-

fonden.  

Pris for medlemmer 100 kr. Pris for 

ikke medlemmer 150 kr. Tilmelding: 

på tlf. 60 83 69 54,  e-mail: toften2haastrup@gmail.com. Du kan 

indbetale på netbank 0828 8070075718 (Husk navn og adresse). 

Eller betal kontant inden foredraget. 
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Haastrup Forsamlingshus 

Haastrup Forsamlingshus står klar! 

Skal du holde en fest, vil du afhol-

de et møde eller et arrangement, 

så kontakt Lene Lut i Forsamlingshuset. Hun glæder sig til at fylde 

huset med liv igen! Lene kan træffes på 60 10 11 97.  

Igen har Haastrup vist, at vi kan noget sam-

men. I søndags mødtes ikke kun forældre 

på skolen, men også aktive borgere i byen 

til at give en hånd med nye gardiner og en 

klat maling i Haastrup Friskole.  

Katrine, som var med på malerholdet, sag-

de: ”Selvom jeg ikke har børn på skolen, er 

det vigtigt for mig at være med til sådan en 

dag og by-

de ind med 

det, jeg kan. På denne måde lærer 

jeg børn og forældre på skolen og 

kende”.  

Særlig tak gælder også de ”gode 

gamle kræfter” i byen, der vidste, 

hvordan man 

skulle sy gardi-

ner og holde målebåndet klar.  

Ikke at glemme, at der også blev lagt tag på le-

gehuset og at der blev sørget for mad til både 

formiddag, frokost og eftermiddag. 

(Jeg undskylder på forhånd, at ikke alle er med 

på billederne her. Der kommer flere billeder op 

til købmanden og på vores hjemmeside.) 

Til alle foreninger! 

Kære alle foreninger!  

Nu begynder sæsonen med ge-

neralforsamlinger for mange af 

jer. Derfor vil jeg bede jer om at 

melde dato til mig hurtigst mu-

ligt, når I har besluttet, hvornår 

jeres generalforsamling skal væ-

re. Således kan vi forebygge, at 

vi booker samme dag. Jeg opda-

terer løbende vores kalender på 

hjemmesiden—og hver fredag 

kommer informationer for de 

næste ca. 2 uger i Udkigspo-

sten. 

Skriv til: udkigspo-

sten@haastrup-by.dk 

Tjek kalenderen: haastrup-by.dk 

Har I bruge for at noget bliver 

lagt op på hjemmesiden eller 

kommer med i Udkigsposten, 

skriv bare til Udkigspostens 

mail. Bedste hilsner Marion  

Info i egen sag: 
Udkigsposten holder vin-
terferie i uge 7—derfor vil 
der ikke sendes Udkigspo-

sten d. 18. februar.  

Fællesskab i Haastrup 
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