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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, d. 06. sept.kl.09.00.
Gudstjeneste, d. 13. sept.kl.10.30.
Kirkegårdsvandring
Desværre var der kun 10
personer, som fik en glimrende
rundvisning på kirkegården. Ernst
Pedersen fortalte om de mange
skæbner og tilhørende anekdoter.
Det var en fin aften, som blev
afsluttet med en kop kaffe.
Cykelholdet
Der havde været brug for en
servicevogn i torsdags!!
Ernst Pedersens ene pedalarm
knækkede på vej op ad Ryehøj, så
han måtte sendes hjem. Der var
heldigvis ingen problem i det, for
Ernst benyttede bare cyklen som
løbehjul.

5.
5.SEPTEMBER
september2015
2015
Tilføjelse til handelsboderne
Listen i sidste uge var desværre ikke fuldstændig.
HONNING…………………………………….. Skånemosegyden 16
HONNING………………………………………Radbyvej 34
Jeg håber, hvis nogen føler sig forbigået, at de kontakter mig.

Keld Moseholm
I lørdags var Keld Moseholm og hustru i Haastrup for at besigtige
”STENEN”. Han kiggede meget grundigt på den, tog nogle billeder,
og her til formiddag var Jørgen (min mand) oppe og vende den,
Moseholm ville gerne se, hvordan den så ud hele vejen rundt. Jeg
har sendt fotos til ham, men han har været her en gang til. Han ville
tage hjem og lade sig inspirere. Han har ikke sagt nej, men heller
ikke ja. Vi afventer spændt afgørelsen. Niels Peter har undersøgt
mulighederne mht. finansieringen. Der skal søges i kommunens
kunstfond. Betingelserne er, at kunsten skal stå et offentligt sted,
(Centerpladsen), og der skal medbringes en spændende historie, og
begge ting lever vi op til.
Kommunens pulje er pr. 07.04.2014 på kr. 3.888.00, budgetteret
indtægter i 2014 på kr. 110.157. 1 % af indtægterne fra salg af jord,
skal anvendes til kunst, så der er store udsving fra år til år.

Børnehuset
Jeg var til fødselsdag i tirsdags, der var
mange glade børn, og der blev pakket
pakker op, der var 30 børn og 26 pakker,
men det blev klaret pædagogisk og
børnene fik lært samarbejde. Der blev
sunget, og der var fint dækket
fødselsdagsbord med saftevand, boller og
frugt. Børnene havde fine bordmanerer,
sad pænt og spiste og rakte fade og smør
rundt til hinanden.

Husk ungdomsklubben i Haastrup
Friskole starter den 9, september
kl. 18.30-21.30
Skaanemosen
Karen Sørensen er lidt ked af at gå
tur på mosen for øjeblikket. Det
er næsten ikke til at færdes på
stierne.
Der er kommet ny stander op ved
Oles Olie. Vær opmærksom på, at
der er byttet om på benzin- og
dieselhanerne
Denne uge kommer der ikke et citat,
men en oplysning, mailet til mig fra
Susan Andersen.
I børnehaven sagde Sophia, 4 år at
hun godt ved, hvordan man får børn:
”Jo, min mor tisser på en pind, så
kommer der en streg, og nu skal jeg
have en lillebror”.
(Så enkelt er det altså)

STEN

Bygaden 11
Projektet går i gang, så snart et møde med politiet vedr. trafiksikkerhedsdelen er afholdt, og det er berammet til den 9. sept.
I første omgang drejer det sig om rørlægning og etablering til
gadebelysning. Eksisterende muld på nr. 11 lægges på plantebede og
skråning mod nr. 13. Der arbejdes på, at ”hullet” fyldes op i 2015,
det skal så have lov til at sætte sig. Hele projektet forventes færdig
udført i 2016.

Haastrup Friskole
Et barn har forladt grp.3,men så er Malene kommet som ny også i
grp.3. Der er 20 personer tilmeldt arbejdsdag på skolen den 5.9.
Det havde været en fantastisk lejrtur på Bornholm. Man besigtigede
Helligdomsklipperne, Østerlars Rundkirke, Natur Bornholm og brugsen i Østerlars
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