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Støtteforeningen

Gymnastik og løb

Du kan stadig nå at købe billetter til foredraget med
MIKKEL BEHA den 6. marts, billetpris 195,00 og kan købes hos Ham & Hende, men skynd dig der er begrænset
antal billetter tilbage.
Husk banko hver onsdag kl. 19.00 i den lille hal, der er
kødgevinster fra Vester Hæsinge slagter og gavekort til
Haarby Handelsforening og pt (uge 7) er der 5.200,00 kr. i
superpuljen

Gymnastikopvisning lørdag den 18. marts i Haarby
Hallens nye hal. Vi vil vise hvad året har budt på af
gymnastiske udfoldelser, samt byde to efterskolehold
velkommen til gæsteoptræden.
Brejninggård efterskole og BGI akademiet.
I de kommende måneder er det stadig muligt at være
med på Jumping fitness flere gange om ugen, ligesom
Aikido og Cross fortsætter. Desuden kan vi tilbyde et
helt nyt hold for de danseglade, der gerne vil have det
sjovt og få pulsen op på en anderledes måde. Den 19.
april og ti onsdage frem vil der i Haarby Hallens Multirum være mulighed for at danse og "rytme" sammen
med Michelle Warren - Så kom frisk og vær med:-)
NYT !! Gymnastikskole i Haarby den 26. - 28. juni.
Tilmelding fra 1. marts på www.dgi.dk .
Haarby løbeklub starter foråret op tirsdag den 28. febr
kl 17.30. Vi løber hver tirsdag og torsdag kl 17.30 fra
klubhuset. Vi starter også et begynderhold, så hvis du
aldrig har løbet før, men ønsker at komme i gang, så
tager vi godt imod dig, og hjælper dig. Er du en erfaren
løber, så kommer du også bare. Det er sjovt og sundt.

www.haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Hallerne og svømmehal
Vi bygger videre for fremtiden - til alle, for alle. Der er pt.
en udbudsrunde i gang med henblik på renovering/ opgradering af vores svømmehal, og i starten af marts kender vi priserne og kan forhåbentlig udpege hvem der skal
have opgaven. Det vil så betyde at vi lukker svømmehallen den 1. april, for straks derefter skal håndværkerne i
gang med nedbrydningen, således at vi kan åbne en ny
dejlig svømmehal igen omkring årsskiftet 2017 - 2018.
Vi er godt klar over det betyder store afsavn og ulemper
for svømmehallens brugere, men håber at vi sammen kan
glæde os til den står ny-renoveret og klar til brug igen

Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne

Badminton
Sæsonafslutningsstævne for HB badmintons motionister
lørdag den 1. april i Haarby Hallerne. Invitation følger
Der kan stadigvæk spilles indtil udgangen af april måned.

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Billard Klub
Endelig er vi kommet på plads i vores normale omgivelser
under Haarby Hallerne, efter at have været huset i den
gamle børnehave under opførsel af den nye hal.
Alle turneringer kører på fuldt tryk. Internt som eksternt.
Vi er desværre lidt svære at finde, da der desværre ikke
er blevet skiltet i hallen endnu. Skulle man have lyst til at
besøge os for at prøve at spille billard, så har vi indgang
under den store røde repos til venstre for hallens hovedindgang. P.g.a. det nye briksystem i hallen, er indgangen
som regel låst, men der er en klokke til højre for døren.
Man er også meget velkommen til at ringe og høre
nærmre

Kontakt Kim på mobil 41181791.

Håndbold
Topkamp i Haarby Hallen!! Haarbys dame Fynsserie skal
møde Nykøbing Falsters Liga hold i Landspokalturneringen - Santander Cup - Det bliver en oplevelse af de helt
store, når vi får besøg af et stjernebesat hold fra Ligaen.
Kampen forventes afviklet i første halvdel af marts, så
hold øje med vores hjemmeside og Facebook. Kom og
hep på vores lokale stjerner fra Haarby, og se Nykøbing
Falsters landsholdsprofiler fra ligaen i aktion - En stor
kamp kræver STOR lokal opbakning!
Håndboldskole i Haarby i uge 26 (den 26. - 29. juni) for
årgangene 2005 - 2008. Tilmeld dig via: www.dhf.dk

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Lokalråd
Haarby Lokalråd holder årsmøde mandag d. 13. marts
kl. 19.00 på Linien 2. Her vil vi invitere alle i Haarby
sogn til at deltage, og det vil glæde os hvis nogen har
interesse i at stille op til bestyrelsen, så der kan komme
nye ideér til udviklingen af Haarby og gøre den til en
endnu mere attraktiv by at bosætte sig i end den allerede er. Hvis dette vækker interesse er du meget velkommen til at henvende dig til formanden:
Flemming Hartmann på mail: fl.hartmann@mail.dk
eller telefon: 3038 7555.
Assens Kommune har besluttet at politikerne mødes en
gang årligt med alle lokalråd. Dette dialogmøde foregår
den 24. april på Linien 2, hvor Haarby Lokalråd får mulighed for at komme med forslag og spørgsmål til et
panel af 6 politikere, om de ønsker og udviklingsmuligheder som vi ser i Haarby.

Haarby Lokalråd - Net-Ball
NET-BALL projektet er blevet redefineret, efter at Haarby Amatør Teater har trukket sig fra deltagelse, således
at projektet nu kun omhandler Peter Lassens GRIDskulptur, der omkranser Linien 2 (Kulturlinien). Der
søges p.t. finansiering via fonde og lignende.
Linien 2 er blevet flot renoveret indvendigt og huset
bruges allerede nu til forenings- og kulturliv, og flere
interesserede er på vej.

Erik Roskjær, Formand Net-Ball, mobil 30136812

Marts

Kontakt:
Mobil: 40 33 44 40

Hold dig også
orienteret på:
haarby-info.dk

Nyhedsbrevet er
opstået i
forbindelse med
Haarby Boldklubs
deltagelse i DM i
foreningsudvikling.
Vi vil gerne sikre, at
så mange som muligt
ved hvad der sker i
Haarby, og hvornår.
Nyhedsbrevet
husstandsomdeles
til ca. 2.000
husstande i Haarby
og opland.
Nyhedsbrevet vil
blandt andet også
være at finde hos de
lokale
ejendomsmæglere,
så ny-tilflyttere ved
hvad der sker i byen.
Nyhedsbrevet
udkommer 4 gange
om året.

Maj

4. marts Lions Loppemarked
Gl. Trælast kl. 10.00 - 13.00

1. april Motionsbadminton
sæsonafslutningsstævne
Haarby Hallerne

2. maj Haarby Kirke kl. 19.00
Syng sammen aften

5. marts Juniorklub Haarby kl. 12.00
Generalforsamling: Grill & Bio
6. marts Haarby Hallerne kl. 19.00
Mikkel Beha foredrag

4. april Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
7. april Pensionistforeningen
Forårsfest kl. 12.00
Strandby Forsamlingshus

2. maj Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
7. maj Konfirmation
Haarby Kirke kl. 10.00

7. marts Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården

10. - 17. april = uge 15
Skolernes påskeferie

9. maj Pensionistforeningen
Foredrag kl. 14.00 - Strandgård

Et samarbejde mellem

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions Club

April

11. marts MTB Event Vestfyn
17. april 2. påskedag
Vissenbjerg
Haarby Kirke kl. 10.00
13. marts Haarby Lokalråd Årsmøde Pilgrimsvandring ca. 15 km
Linien 2 - kl. 19.00
14. marts Pensionistforeningen
Underholdning kl. 14 - Strandgården
18. marts Gymnastikopvisning
Haarby Hallerne 13.00 - 16.00
25. marts MTB Event Vestfyn
Assens

24.april Uffe Ellemann fortæller
om sin barndom i Haarby
Haarby Hallerne kl 19.30 -21.30
24. april Assens kommune
Lokalråd - Dialogmøde Linien 2
27. april Haarby Kirke kl. 19.30
Die Herren koncert

29. marts Haarby Efterskole kl 19
Lions Club : Foredrag - Nordkorea

30. april Konfirmation
Haarby Kirke kl. 10.00

12. maj Konfirmation
Haarby Kirke kl. 10.00
St. Bededag

Fodbold

Haarby Pensionistforening

Sæsonopstart for seniorer og ældste ungdom
lørdag den 1. april. Træningsopstart for ungdom henviser vi til vores hjemmeside.
Fodboldskole i Haarby i uge 32.
For årgangene 2002 - 2009.
Tilmelding fra 9. marts på www.dbu.dk

07/03 Banko kl. 14.00 Strandgården
04/04 Banko kl. 14.00 Strandgården
02/05 Banko kl. 14.00 Strandgården
07/04 Forårsfest Standby forsamlingshus
14/03 Underholdning kl. 14.00 Strandgården
09/05 Foredrag kl. 14.00 Strandgården
www.haarby-pensionisten.dk - Henny

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Bicycle Club. HBC

Lions Club Haarby

Sporet i Trunderupskoven er endnu engang lavet
længere og mere indbydende. Vi er nu oppe på
7,3 km spor i flotte omgivelser.
Vi holder MTB event Vestfyn:
Haarby den. 25. feb., Vissenbjerg den 11. marts,
Assens den 25. marts.
Se mere på mtb-eventvestfyn.dk

Lions Club Haarby afholder loppemarked på
Den Gamle Trælast, Trunderupvej 14:
Lørdag den 4. marts kl. 10.00 - 13.00
Lørdag den 10. juni kl. 10.00 - 13.00
29. marts 2017 : Foredrag , hvor emnet er :
Nordkorea, Verdens mest lukkede land.
Arrangementet er på Haarby Efterskole kl.
19.00 og fri entre. Foredragsholderen hedder
Jonas Andersen, der har besøgt Nordkorea 2
gange og medbringer både billeder, souvenirs
og utrolige spændende historier.
Cirkus Arena i Haarby den 17. juni - billetsalg
den 7. juni - SuperBrugsen Haarby kl. 16.00
I år er det 20. gang Cirkus Arena er i Haarby

Kontakt: pe.haarby@gmail.com

Juniorklub Haarby
Generalforsamling søndag den 5. marts kl
12.00 i Juniorklubbens lokaler.
Går du i 4 - 6 klasse og trænger du til socialt
samvær efter skole så kom i Juniorklub.
Klubben har åben mandag - torsdag kl 14.00 17.00. Vi ”bor” i kælderen på Haarby skole.
Kontakt Lillian og hør nærmere tlf. 27 11 54 52

www.juniorklubhaarby.dk og følg os på FB

www.haarby-bc.dk

Haarby Skytteforening
www.haarbyskytteforening.dk

Volleyball
www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Røde Kors Haarby
Anni Brejnholt, tlf. 28 49 26 11

Tennisklub
www.haarbytennis.dk

Haarby Musikaftenskole
Korsang - Instrumentalundervisning
Se hvad vi tilbyder på www.aftenskole.nu

Multibanen
Multibanen er færdig for så vidt angår selve fodboldbanedelen. Lys - og lydanlæg er også sat op.
Desværre blev højttalerne stjålet mellem jul og
nytår. Det sidste af banen begynder de på så
snart vejret tillader det.

