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Udviklingsrådet

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 10. maj kl.10.30.
Gudstjeneste den 14. maj kl. 9.00.
Forårsgudstjeneste.
Hjertestarter i Haastrup
Husk på at man kan melde sig som
medlem i foreningen:
Det koster 100 kr. for en husstand.
Hvis man er aktiv medlem er priser
35 kr. Som aktiv forstås, at man har
deltaget i et kursus.
Pengene kan indbetales til:
Kampagneleder Kent Gregersen,
Netbank:
Reg. Nr. 2680 Konto 0719-359-434
Betal m. SWIPP TIL 21 34 71 28
Overfør 2680-0719-359-434.
Egnsmøde
Der er nu søgt om penge, om man
afventer et forhåbentlig positivt
svar. Næste møde er den 22. juni.
Haastival
I denne udgave af nyhedsbrevet
vedhæftes programmet for
”Haastivalen”, som finder sted hos
Maria og Niels Lundgaard,
Trekanten 2.
Der er brug for flere frivillige, der
vil være gratis entre i bytte.
Kontakt Maria på tlf. 22 99 97 12.
Klik jer in på www.haastival.dk
Haastrup Friskole
HUSK – HUSK
Skolen holder loppemarked
søndag den 10. maj fra kl. 10 -14.
En dreng, Tobias, er blevet meldt
ud, da han flytter til Haarby.
Der er bedre at være ulykkelig
alene – end ulykkelig sammen med
én. Marilyn Monroe)

Der var knap 100 personer mødt op til ”Stormødet” i Forsamlingshuset. Fra LP Udvalget var desværre kun Jan Valbak mødt op. Peter
Jensen gjorde rede for, hvad der var sket siden sidste møde, såsom
Fjernvarmeværket, som desværre ikke blev til noget, ikke p. a.
økonomien, men kommunen forlangte, at der skulle være 92
tilmeldte, så de 72, som var skrevet op, var for lidt. Der er blevet
afholdt EDB kursus i Aktivitetskælderen, for et fuldt hold. I maj
måned bliver ”Stranges hus” overfor købmanden revet ned, og
centerpladsen etableres. Kikkerten på Dronningens Udsigt er
blevet sat op, og den skal indvies med et større arrangement den
30. maj. Dvs. der vil være ”Åbent Hus” i Haastrup Der vil søndag den
24. maj komme en annonce i ”Amts/Stiften”, og i Ugeavisen vil der
komme et 4 siders indstik den 26. maj, som fortæller om vores
dejlige Haastrup. Det er meningen, at folk skal guides gennem byen
med alle vores seværdighed, der vil blive en forfriskning hos
købmanden, og grillen i Byparken vil være opvarmet. Den nye
skoleleder Henrik Ørtved, og børnehavelederen Nancy Bech blev
præsenteret. Der blev fortalt om centerpladsen. Hjertestarteren
blev også nævnt, man har endnu ikke fået tilsagn fra Tryg Fonden.
Jan Valbak fik ordet på det næste punkt, og han kunne godt forstå
Haastrups problemer og synes, at vi her i Haastrup gør en stor
indsats. Vejsvinet blev nævnt som noget positivt, også én positiv
tilkendegivelse pr. sms. Kit havde sendt en mail ang. brugen af
Aktivitetskælderen. Jan Thygesen nævnte hærværk i Byparken bl.a.
mere haveaffald end Byparken havde leveret.
Under evt. kom frem, at jeg ønsker kunst til
Haastrup. Der er fundet en meget stor sten
på Stenlund i Mogens Juuls mark, og den
kunne jeg tænke mig placeret i Haastrup
sammen med Keld Moseholm små tykke
mænd.
Mogens og Birthe er indforstået.

Haastrup Billard
Sæsoner er afsluttet, her følge slutresultaterne:
Serie 1: Hold 1. nr. 7 ud af 8
Serie 2: Hold 1. nr. 6 ud af 8
Serie 2: Hold 2. nr. 8 ud af 8
Serie 3: Hold 1. nr. 5 ud af 8
Old Boys: hold 1. nr. 5 ud af 8
Old Boys: Hold 2 nr. 4 ud af 8
Old Boys: Hold 3. nr. 2 ud af 8
Bonusturn: Hold 1 nr. 2 ud af 4 Bonusturn: Hold 2 nr. 2 ud af 4

Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunen er positiv overfor Haastrups ønske om en lokalplan,
men der er for nuværende ikke ressourcer til at igangsætte et
projekt i Haastrup, men ønsket indgår i den prioritering som LP
Udvalget løbende foretager.

www.haastrup-by.dk
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