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Kræftens Bekæmpelse

KORT NYT

I søndags blev der samlet ind til Kræftens Bekæmpelse:
Birthe Jensen modtog 1133 kr. - Linda Ellegaard modtog 1331 kr.
Det var et fint resultat, vi kunne desværre ikke nå hele Haastrup.
Der er ingen
speciel tekst til
disse fotos. De
taler da vist for
sig selv.

Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 10.04. INGEN
Gudstjeneste, den 17. 04.
kl. 10.30. ”Hven er Gud”.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Hyggeeftermiddag i Aktivitetskælderen, den 10. 04 kl. 14.00

Forberedelser til
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Foredragsforeningen den 11.
april, tilmelding nødvendig på
62 68 10 23 eller 61 37 80 99.
Besøg hos Roses Forever.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Generalforsamling i Friskolen den
14.april kl. 19.00
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Fællesspisning den 15, april
kl. 18.00. Tilmelding hos
Købmanden.
Haastrup Billardklub
Billardklubbens Old Boys Hold er
inde i en god stime, de ligger nu
som nr. to med blot et enkelt
point op til Haarby.
Haastival
Der er tilmeldt omkring 16 bands,
og en del madboder til
Haastivalen, man søger lidt flere
frivillige til billetsalg og flere
aktivitets- og småboder
Dødsfald
Arne Jensen, Birkevænget er død.
Menneskets børn må skilles,
Men Guds børn er altid sammen
Sagt af Dronning Margrethe

den 28. maj
Lag Søm: ” Aktivitetsplads Haastrup Indstilling: 141.264 kr.
Ansøger vil i forlængelse af eksisterende multibane udskifte
udtjente legeredskaber med nye moderne legefaciliteter som
pakourbane og rytmeinstrumenter. Ansøger oplyser, at projektet er
en del af en overordnet samlet plan (kreativ og social) for Haastrup
og at der mangler aktiviteter for børn. Ansøger fremhæver, at byen
er ’intakt’ - der er stadig købmand, børnehave, vuggestue, skole,
forsamlingshus, ældreboliger og et rigt foreningsliv. Legepladsen
ligger i det naturskønne rekreative Haastrup Bypark bag friskolen,
hvor der bl.a. er etableret shelters, sø, gangstier og multibane og
området bruges flittigt. Turistpotentiale fremhæves og allerede i
dag er der mange events, fx Halloween Sydfyn, der tiltrækker knapt
2000 gæster. Der er stor opbakning til projektet fra lokalsamfundet”. Dette er svaret fra LAG.

Stranges Plads, Bye Bæk, og Trebjerg
Selvom man ikke umiddelbart kan se det, så arbejdes det på alle
projekter på papiret. På Stranges Plads er der i skrivende stund
kommet en skurvogn, så det er gode tegn.
Rørledningsarbejdet mht., Bye Bæk vil tage ca. 2 uger, vi vil blive
informeret nærmere. Kommunen vil stå for retableringen af de
opgravede arealer, ligesom arbejdet udføres med lette maskiner.
Vedr. Trebjerg er der god kontakt til Naturstyrelsen Fyn, der skal
udarbejdes en partnerskabsaftale, og når den er på plads kan
Haastrups ønske forhåbentlig realiseres ret hurtigt. Til Aktivitetspladsen er der kommet afslag fra Energi Fyn. Der var 469 ansøgninger, 22 projekter blev udvalgt.

Haastrup Friskole
Grp. 1 var i onsdags på tur til Kerteminde, og besøgte Johannes
Larsen Museet. Der er ansat en ny vikar frem til sommer, Hans
Henrik Pedersen, ”et sprudlende musikalsk menneske” skriver
Henrik Ørtved.
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