UDKIGSP
NYHEDSBREV NR. 21 SÆRUDGAVE ÅBEN LANDSBY

STEN

DEN 30. MAJ 2015 SIDE 1

ÅBEN LANDSBY I HAASTRUP
Så oprandt endelig den dag, som Haastrup havde set frem til, vejret viste sig ikke lige fra den mest positive side, men
det nåede heldigvis at blive dejligt, det blæste, og af og til kom der et par stænk, men det generede overhovedet
ikke, og så skinnede solen ellers resten af tiden.
Vi mødtes på Dronningens Udsigt klokken 10, hvor der var ca. 40 fremmødte. Peter Jensen fortalte historien om
Dronningens holdt med bil i 1977, om hendes forslag med at lave en rasteplads, og at det to år senere blev realiseret.
Og det er virkelig en udsigt, som ikke findes mange steder. Nu har vi så fået en stor og stærk kikkert, som gør det
muligt for os, at se den store vide verden udenfor Haastrup.
Særlig skøn var den i dag: Med en blomstrende rapsmark lige foran, og så med de mange flotte syrenhegn, hvor
blomstringen også var på sit højeste.
Det skal her så lige nævnes, at der i går var blevet læsset affald af på ”Udsigten”,
men kommunen havde fjernet det i går, og at de også havde fejet Bygaden. Tak.

Dernæst var der udskænkning hos ”Min Købmand”, der var et righoldigt udbud af
lækre sager, snacks, frugt, slus eis og rosevin.
Der var plancher og brochurer med de aktuelle ting i Haastrup, og der var mange
folk. Jeg talte bl.a. med Ib Bøgild Hansen og hans kone Jytte. Ib havde i 1957
været komis i Brugsen, sammen med Inge, Eva og uddeler Rytter. Jytte var fra
Jordløse. Ligeledes talte jeg med Birgitte Hansen, som for 40-45 år siden havde
haft ”Stormgaarden”, hun havde dengang gjort et stort stykke arbejde, for at
vedligeholde gården. Børnene gik bl.a. i klasse med lærer Andersen og dyrlæge Jessens drenge. Hun bor i
dag i Verninge. Begge familier havde læst om vores tiltag i avisen.
Turen gik videre til Forsamlingshuset, hvor der var dækket fornemt op.

Børne

Skolen fik også aflagt besøg, og man kunne få en snak med
vores skoleleder Henrik Ørtved.
Folkemindesamlingen havde åben, og man kunne bese en
af Domeas lejligheder. I Børnehuset blev der serveret
”sunde boller”. Motionscenteret havde også åbent.
Fotoet er fra Børnehusets udeplads. For øvrigt er der p. t.
plads til 2 vuggestuebørn mere.

Halloween var også repræsenteret.
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