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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 3. maj kl. 9.00
Gudstjeneste den 10. maj kl 10.30

GODT NYT
I Aastrup er der 488 indbyggere.
Pr. 1.04.15 20 huse til salg
I V. Aaby er der 1254 indbyggere.
Pr. 1.04.15 25 huse til salg.
I Haastrup er der 600 indbyggere.
Pr. 1.04.15 er der 9 huse til salg.
Haastrup har igennem flere år
også holdt befolkningstallet i ro,
Vi ligger over FMK prognose for
2015, som var på 589.
Egnsmøde
På tirsdag er der igen møde,
denne gang afholdes det i
Aktivitetskælderen her i Haastrup.
Ansøgningen til FMK’s
Landdistriktspulje er sendt, og nu
færdiggøres ansøgningen til LAG.
Den vil blive vurderet efter 8
Projekprioriteringskriterier:
Projektbeskrivelse. Synlighed.
Relevans. Lokal forankring.
Samarbejde. Innovation.
Bæredygtighed. Effekter.
Vejsvinet
Der har ikke været nogle
kommetarer overhovedet !!!
Men der er blevet fyldt affald i, så
lidt respons har der været.
Skriv kort hvad I mener? Eller ring
på 22 94 22 73.
Når man bliver ved med at gå,
Så går det nok.
(Søren Kierkegaard )

STEN
2. maj 2015

Haastrup Friskole
Skolens nye leder, Henrik Ørtved tiltræder mandag den 4. maj.
Lørdag var en hyggelig og effektiv arbejdsdag på skolen. Bænke,
trapper, paneler og multibane blev renset og malet. 9 voksne og 6
børn deltog. Skolen takker.
30. april var der en forrygende forårskoncert, en stor tak til alle de
dygtige elever, der gav en fantastisk og flot oplevelse.
Loppemarked den 9. og 10. maj, Der mangler stadigvæk hjælpere.
Ring til Ellen på 23 33 21 10 for informationer. Alle kan hjælpe til.
Pædagogisk dag den 22. maj fra kl. 8.00-12.00 for lærerne og
Henrik. Her skal det næste skoleår planlægges. Skolen har derfor
brug for 3-4 forældre, som være sammen med eleverne.
Ældstegruppen inviterer børn i byen til og med 7. klasse og deres
forældre til skolebal den 13. maj kl. 17.30. Menuen er tortillas og
nachos, efterfølgende kaffe og kage. Fra kl. 19.00-22.00 spiller
musikken op, og mobildiskoteket NIGHT-EVENT er inviteret.

Udviklingsrådet
Husk endelig på, at der den 4. maj kl. 19.00 er ”Stormøde” i
Haastrup Forsamlingshus med en masse informationer til os alle.
Lokalsamfunds- og planudvalget (L P Udvalget) er inviteret, og lad
DEM høre og se, at vi her i Haastrup kerer os meget om vores
samfund, så mød op og vær aktiv.

Haastival
Der er allerede tilmeldinger til ”Haastivalen” den 22. – 25 maj.
Det finder sted på ”Højsgaarden”, Maria Lundgaard, Trekanten 2.
Alle godkendelser fra kommunen er nu på plads, og der er
bevillinger til at festivalen må strække sig over 3 dage med musik til
kl. 24. Maria skriver:” Al den larm og hurlumhej håber vi, folk vil
være med til eller forstående overfor”.
Der vil være levende musik, yoga, kaffe og kage, fodbold, øl,
sminkning af børn og bodypaint til voksne, ponyridning, boder,
mad, bål, svedhytte, teltlejr, inspirerende samtaler og fortællinger,
venner og hygge. Den 22. maj kl. 14.00 åbner Festivalen, hvor man
kan købe armbånd og slå telt op.
Entre: Alle dage 150 kr./ Dagsbillet 75 kr./ Børn iflg. voksne gratis.
”Udkigsposten” følger op på informationerne i de næste udgaver.

Haastrup Byfest
Den 11.-13. juni afholdes Byfesten, igen i år før sommerferien, så vi
sammen kan nyde de lyse nætter og den danske sommer.
Programmet er næsten færdigt, og ”Udkigsposten følger selvfølgelig
også her op på informationerne. Der kan dog allerede ny oplyses, at
der igen bliver ”Haastrup Revy: torsdag den 11. kl. 20.00 er der
generalprøve med kaffe og kage, og fredag den 12. kl. 19.30 er der
revy med fællesspisning kl. 18.00.

www.haastrup-by.dk
 indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en e-mail til halsmose9@gmail.com 

