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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 24. maj kl. 9.00
Gudstjeneste, den 25. maj Kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste ved
Trente Mølle med picnic.
Gudstjeneste, den 31. maj INGEN
Affaldsindsamling 2015
På landsplan blev der af 110.000
deltagere, heraf 90.000 børn
indsamlet i alt:
132.000 kg. affald og over 120.000
dåser.
Vi gjorde en forskel i Haastrup, og
jeg ved, at mange går tur og samler
ind til hverdag også. Dejligt.
Vejsvinet
Jens Sylvest søger 8 affaldsstativer af de gamle, dvs. dem til
papirsække.
Telefon 62 68 13 25

ÅBEN LANDSBY
Da vores Haastrup helst skal
præsentere sig bedst muligt den
30. maj, kommer kommunen og
fejer Bygaden den 29. maj.
De fejer fra Banevej op til
sprøjtehuset.
Der henstilles til at man ikke har
køretøjer parkeret på vejen den
dag.

Jeg har haft en masse bekymringer,
men de er sjældent blevet til noget
(Mark Twain)

STEN
23. MAJ 2015

Haastrup Foredragsforening
Den 1. juni er sæsonens sidste møde i Foredragsforeningen. Dette
er et virksomhedsbesøg. Vi besøger Kirsten og Leif Ganderups
Vingaard i Tåstebjerg. Der køres derud i private biler, vi mødes ved
Forsamlingshuset og kører kl. 18.30. Tilmelding er nødvendig, man
kan ringe til Knud Peder Olsen på telefon nr. 62 68 10 23 senest
den 29. maj. Vi bliver budt på smagsprøver af deres vin, og som
afslutning kan den medbragte kaffe/kage nydes i haven.
Arrangementet koster 25 kr. pr. person.
Vi har stort set næste sæsons program færdig, så glæd jer til det.

Åben Landsby
Niels Peder Ellegaard og jeg var i tirsdags rundt med journalist Anne
Jørgensen fra ”Ugeavisen”. Vi viste alle Haastrups seværdigheder
frem, og hun noterede flittigt alt, hvad vi fortalte. Det er til
”Ugeavisen” i uge 22. Planen var mindst 4 sider, men man har
efterhånden sat sideantallet op, og der vil faktisk kommen en
”Ugeavis for Haastrup” med et lille Faaborg tillæg!!! Der kommer
nemlig ikke mindre end 12 sider, men der er jo også meget at
fortælle om vores by og vores sammenhold. I søndagsavisen
kommer der en sides omtale.

Haastivalen
Når I modtager ”Udkigsposten”, så er festivalen allerede i gang,
men I kan stadigvæk nå det. Der kommer 12 bands, der spilles
blues, rock, pop og folkemusik. Skolen stiller bl.a. også op med et
band lørdag kl. 12.00. Kommer der 200 henover weekenden er det
flot, siger Maria. Det kunne være rart, hvis det kan løbe rundt. Er
der overskud, går det til musik til næste år – er der stort overskud,
går det til Haastrup Friskole.

Nattergaletur
Torsdag den 28. maj kl. 19-21.30 er der markvandring og nattergaletur på Skånemosen. Turen er arrangeret af Danmarks naturfredningsforenings lokalafdeling. Mogens Christoffersen vil fortælle
om omlægningen af de tilgroede mose- og engarealer. Man mødes
for enden af Skånemosegyden, der vil være skilte til at vise vejen.
Der anbefales at medbringe gummistøvler.

Hjertestarter
Trygfonden har bevilliget en hjertestarter til Haastrup.
Den skal anbringes ved skolen og bevillingen omfatter udover selve
”starteren” et kursus for 12 voksne personer og et
undervisningssæt til skoleklasser. Så igen har Haastrup været dygtig
og heldig.

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

