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KORT NYT
Kend din by
Svaret fra nr. 21
Der kan være 7 personer i hver
shelter, altså 21 i alt.
Hvor mange år har Haastrup
Billardklub eksisteret?
----------------------------------------------

En rigtig glædelig jul
og et godt nytår

Haastrup kirke
Gudstjenester i julen
Onsdag, den 24.12.14 kl. 15.30
Torsdag, den 25.12.14 kl. 9.00
Fredag, den 26.12.14 kl. 15.00
Søndag, den 28.12.14 INGEN
Torsdag, den 1.1.15 kl. 15.30
Søndag, den 4.1.15 INGEN
Haastrup Billard
Old boys vandt igen, denne gang
over Bristol 6-2.
Mine nytårsfortsæt for Haastrup:
1. Købmand, skole, børnehus og
forsamlingshus består
2. Ingen nedrivningsværdige huse
3. ingen til salg huse
4. intet der flyder i vejgrøften
5.” Brandtomten” væk ved kirken
6.Et smil ligegyldigt hvor vi mødes

8. Lad også os være en
blomstrende landsby

Med udsigt til at blive upopulær, så vil jeg gerne dele min mening
med jer angående fyrværkeri.
Det forurener meget både i atmosfæren og så sandelig også her i
Haastrup – mange kommer til skade – valuta ud af landet – og så
koster det mange penge. M.v.h. Linda
ok - det er flot at se på….

Pas på jer selv - og de andre nytårsaften
Bygaden 11
Nedrivningstilladelsen er givet for et stykke tid siden, nu er der så
kommet tilsagn om, at kommunalbestyrelsen har godkendt købet af
grunden. Det er da en rigtig god nyhed.

Min købmand
På søndag den 21.12. kl. 11.00 kommer julemanden til Haastrup.
Han kommer kørende i hestevogn med mange heste efter sig. Der
er godter til børnene, og de voksne kan få lidt at varme sig på. Når
julemanden er kørt igen, trækkes gevinsterne på lotteriet. Jul og
nytår er der åbent alle dage, men med lidt forskellige åbningstider.

Firma Cowi søger deltagere til fokusgruppe omkring pendling.

Er du enig, eller har du andre
ønsker, så mail til
halsmose9@gmail.com

Arbejder/studerer du rimelig centralt i Odense by eller pendler du
til byer langs jernbanen, og har du lyst til at deltage i en fokusgruppe 1.5-2 timer i januar om brug af ”Parkér og Rejs” så hører
Henrik Grell hgr@cowi.dk gerne fra dig og kan give yderligere
information. Jeg kan også sende deres mail til dig.
Du kan også kontakte mig, og jeg kan sende deres mail til dig.

Udkigsposten udkommer først
igen den 8.1.2015

Haastrup Forsamlingshus

Lev ikke i fortiden
drøm ikke om fremtiden
koncentrer dit sind om nutiden
(Buddha)

Værterne Peter og Annette hat opsagt deres kontrakt med
Forsamlingshuset fra den 1. april 2015. De har valgt at leje sig ind i
Herregårdscenteret. Da de er glade for byen, huset og husets
brugere vil de fortsat gerne fungere som værter i Haastrup.
Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, hvorvidt man vil overveje at
finde en ny vært, eller om samarbejdet skal fortsætte, bare på
andre vilkår. Man kan altså trygt booke Forsamlingshuset til fester.
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