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Haldrup Forsamlingshus
Allerede i 1887 havde Haldrup eget forsamlingshus. Det lå ved Møllebæk, og mindestenen
fortæller, at det lå på Møllebæk 31.

Mindestenen ved det tidligere forsamlingshus.
I 1930 byggedes det nye forsamlingshus på Blirupvej 8, hvor det stadig ligger.
I begyndelsen af februar 1988 udvidedes forsamlingshuset med en tilbygning, der er på 50 m² og
indeholder blandt andet et lokale, som fortrinsvis bruges af Ungdomsforeningen. Tilbygningen var
et fælles projekt. De lokale håndværkere og medlemmerne gav alle et nap med, når der var brug for
det. I arbejdsweekenderne sørgede de lokale kvinder for kaffe og kage til de arbejdende mænd. I
sandhed et virkeligt fælles projekt.

Her ses det oprindelige hus i midten med tilbygningen bagerst til højre.

Salen med plads til ca. 90 personer. Scenen ses i baggrunden.

Indvendig er huset holdt i lyse farver og flot restaureret.
Scenen anvendtes tidligere til dilettant, men den aktivitet er ophørt i Haldrup. Nu er der sat borde
på scenen, og her spilles der kort en gang om ugen. Lige ved siden af salen ligger
Ungdomsforeningens lokale med adgang til salen gennem fire fløjdøre. Det giver en udvidelse af
anvendelsesmulighederne for både sal og ungdomslokale.

Ungdomsforeningens lokale med fløjdøre til salen.

Som det fremgår af billedet bruges lokalet også til lokal børnepasning. Man har også forskellige
gymnastikredskaber, som kan flyttes ind i salen og benyttes dér. En stor luftfyldt nedspringsmåtte
kan bringes i anvendelse til leg og gymnastik.
Køkken faciliteter
Det eneste, der ikke blev renoveret i 1988 var køkkenet, men man havde sat 50.000 kr. af til
renoveringen, så i dag har man et fuldt moderne og funktionelt køkken.

Det nye renoverede køkken med moderne faciliteter.

Fanerne fortæller om to sider af samme sag. På den ene side om Stensballe Afholdsforening, og på den anden side om
Haldrup Afholdsforening. Det er da samarbejde.

Brugerne
Der er ikke mindre end 10 lokale foreninger, der har mødested i huset. Det er Haldrup
Borgerforening, som er den samlende forening, der arrangerer fællesspisninger, loppemarkeder, Sct.
Hans Fest, der i 2014 afholdtes ved ”Verden Ende”, hvor Haldrup Bådelaug holder til. Endvidere
kan nævnes Ungdomsforeningen, Landsbyrådet, Traveteamet, Landsbyarkivet (som har leveret stof
til denne artikel), Strikkecafeen, whist-spillerne, Vandværket samt lokalbladet ”Haldrup´eren”.
Udlejning
Forsamlingshuset udlejes fortrinsvis til lokales mærkedage, men også andre kan leje til receptioner
og lignende.
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