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En uvildig undersøgelse

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 9. aug. Kl. 9.00
Gudstjeneste, den 16. august
Kl. 10.30
Bisættelse
Den 30. juli blev Astrid Hansen,
Bymosevej, tidligere Dyndbæksgyden, begravet. Astrid var født
den 17.8. 1918, og var således
med sine 97 år den ældste beboer
i det gamle Haastrup Sogn.
Den ældste beboer hedder nu
Ellen Grønnegaard, hun bor i
Bøgevænget, og er født den 16.9.
1920.
UDKIGSPOSTEN
Hvis der i den næste månedstid
forekommer uregelmæssigheder
i udgivelsen af UDKIGSPOSTEN,
så skyldes det ikke sløseri, men
redaktørens bierhverv, som
kaldes HØST.
Sommersport
Det er slut med sommeryogaen
for i år. Vi siger tak til Maria for en
fin service. Det var dejligt at dyrke
yoga udenfor på sportspladsen.
Der spilles stadigvæk krolf hver
onsdag aften kl. 18.30. Kom og
vær med, det er et spil for alle fra
5 til 90 år.

Ugens citat kommer denne uge
fra Ingrid (Futti) Andersen:
Miskendt udvej
Mange ting man har besvær med,
klares bedst ved at la’ vær med.
(Piet Hein)

I samarbejde med vvs Bøgelund, Anne, Kent og mig er der blevet
lavet en undersøgelse:

Hvor mange arbejdspladser er der i Haastrup?
Vi er kommet frem til, at der er 230. DTE udgør selvfølgelig langt de
fleste med 120, så er der 15 enmandfirmaer. Listen er laver efter
bedste viden og evne og kan rekvireres hos mig. Vi var selv meget
overrasket og tilfredse med vores arbejde.

Keld Moseholm
Der er nu taget kontakt til billedhugger Keld Moseholm, angående
dekoration af ”stenen” til Centerpladsen. Han takker for vores
henvendelse, har lovet at tænke nærmere over vores ide, og vil
vende tilbage snarest.

Haastrup Friskole
Søndag, den 9. aug. kl. 10 starter det nye skoleår. Der er p.t.
tilmeldt 47 elever, men der håbes på løbende tilgang. Merete og
Maybrit er startet som sekretærer, og Jeppe bydes velkommen
som ny elev i gruppe 1. Skolens dagligdag bliver lidt anderledes,
idet man begynder allerede kl. 8.15 med ”walk og talk” og
morgensang, desuden lidt længere skoledag om fredagen. Der
indføres øget fokus på læsning og it. Skolen er allerede i gang med
planlægning af emneuger, musical, kreativ skoledag, lejrskole og
meget mere.

Haastrup Børnehuset
Der er tilmeldt 3 nye børn her til den 1. aug. Så p.t. er der 25
børnehavebørn og 5 vuggestuebørn, og der menes, at flere er på
vej. Fra den 17. aug. kan Børnehusets kunstbanner ses i Faaborg.

Bygaden 11
Jørgen (og mig) har savet ned på Bygaden 11, Christian Jochumsen,
som her ser på fotoet, fjernede alt det nedsavede.
Så nu kan kommunen bare komme.

Orienteringsløb
Tue Lassen, som er søn af Lotte og Morten Lassen blev i år ved VM i
Nairn /Skotland, verdensmester i sprint-stafetten sammen med
klubkammeraten Emma Klingenberg.
Det danske landshold sikrede sig hele 4 guldmedaljer.
Stort tillykke
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