UDKIGSP
NYHEDSBREV NR. 26

STEN
04. JULI 2015

Sommeryoga

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 5. juli kl. 10.00
Gudstjeneste, den 12. juli INGEN
Cykelholdet
I gennemsnit er vi 10, som cykler
hver tirsdag aften kl. 19.00 fra
Forsamlingshuset. Prøv det dog
en gang og se, om det ikke kunne
være noget for dig. Det er virkelig
hyggeligt.
Sommerfodbold
Mandagsfodbold kl. 19.00 på
sportspladsen er blevet en succes.
Sidst var der 30 børn/voksne som
dystede, og en del tilskuere som
hyggede sig.
Bygaden 11
Der har været møde på
centerpladsen med Kommunen,
Henrik Lauersen, Finn Schaarup
og Niels Peter Ellegaard. Mødet
handlede om det projekterede
skråningsanlæg.
Haastrup Udviklingsråd skal stå
for rydningen af træer og buske,
og man spørger, om der er nogle,
som er interesseret i at rydde
området, mod at få brændet.
Der er sat skelpæle i, så man kan
se, hvad der skal ryddes. Roden
skal ikke fjernes. Henvendelse til
N. P. tlf. 20 87 93 83, eller til
n.p.ellegaard@mail.tele.dk

Maria Lundgaard tilbyder sommeryoga om torsdagen fra
Kl. 16.30 – 18.00. Hvis det er dårligt vejr foregår det på skolen,
ellers på sportspladsen. Der er måtter og tæpper til rådighed.
Det er gratis og alle er velkomne.

Krolf
Onsdag den 8. juli kl. 18.30 er der igen mulighed for er prøvespil
KROLF. Haarby Krolf Klub er igen behjælpelige med afviklingen og
lån af deres udstyr. Er der opbakning vil Haastrup SG & If være klar
til at investere i aktiviteten. Hvis man ikke har mulighed for at
møde op den dag, men er interesseret, så send en mail til
olelaulund@redder.dk

Esther Rützou
Mandag den 6. juli fortæller Esther om: ”Prinsessen der holdt på sin
ret”. Gæstefortæller er Annemarie Krarup, som fortæller om:
”Prinsessen der blev en mand”. Dette foregår i ”Den gamle gaard” i
Faaborg, udendørs, hvis vejret er godt, eller indendørs hvis vejret er
vådt, fra kl. 17.00 – 18.30, og det koster 50 kr.

Haastrup Bye Bæk
Faaborg- Midtfyn Kommune har sat Bye Bæk på deres prioriteringliste som: ” Naturværdi - høj, kulturværdi - mellem, socialt
samlingspunkt og centralgrøn oase i by – lav”. Der er afsat 250.000
kr., som skal anvendes til restaurering og forskønnelse af
gadekærene i Haastrup, Sdr. Højrup, Søllinge og Dømmestrup.
Haastrup er valgt grundet tidligere henvendelser, og fordi der er
nogle konkrete udfordringer, som skal løses hurtigst muligt. Der
skal laves en naturgenopretning, så Bye Bæk kommer frem og får
frit løb fra Pilekrogen til Kyllingstrædet. Tidsplanen siger, at de
første projekter gennemføres august-november 2015.
Ideen om naturgenopretningen stammer oprindelig fra Finn
Schaarup, som har lavet nedenstående skitse, og Niels Peter
Ellegaard har så arbejdet videre med planen.

Enhver der bevarer evnen til at se
det smukke i livet –
bliver aldrig gammel.
(Franz Kafka)

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

