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26. september 2015
Børnehuset

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 27. sept. INGEN
Gudstjeneste den 4. okt. Kl. 10.00
Høst/familiegudstjeneste:
Efterfulgt af BRUNCH I Haastrup
Forsamlingshus
Brunchen koster 100 kr. børn
under 14 år er gratis. Tilmelding
til brunch: Tlf.: 41 62 04 44.
Senest den 30. sept.
Var I så på nettet for se på vejret
den 26.8.2015?
Lene Sanderhoff, Faldsledvej

Børnegymnastikken er et hit, der var 14 børn første gang, og et helt
hold fulgtes ad fra Børnehuset i tirsdags.
Børnehuset vil gerne sige tak for alle bidragene til at købe Mary
Fondens Moppekuffert. De har i alt modtaget 3000 kr., og forventer
at kunne finde de sidste penge på budgettet.
Der søges efter en i lokalområdet, som kunne tænke sig at blive
tilkaldevikar og /eller en efterlønner/pensionist, som havde lyst til
at komme en formiddag om ugen og læse for børnene.
Hvis man har meget frugt eller grøntsager aftager Børnehuset
meget gerne.

Haastrup fin og dejlig
Jeg bliver så glad, hver gang jeg ser noget pænt, når nogen har gjort
sig umage med noget. Der er lige tre ting, som jeg er ”faldet over”,
dvs. har kunnet se udefra, og jeg har fået lov til at fotografere det.
Hvis andre ser noget pænt, så tag et foto og send til mig, så vi kan få
lidt inspiration.

Fællesspisning
Der var tilmeldt 60 personer til
spisning.
Haastrup Friskole
Der har været temauge i skolen,
som har stået i naturvidenskabens
tegn. Børnene har lært om bier,
vulkaner, jordskælv og meget
mere. Skolen har deltaget i et
masseeksperiment om smag med
30.000 andre elever og 25.000
nordmænd.

Dør søges
En gammel dannebrogsdør 187 x
88 cm, gerne med karm, søges.
Henvendelse til Anna Margrethe
og Ole Laulund, 60 72 80 26.

Ugens citat er hørt i radioen og
sagt af en soldat hjemsendt fra
Afghanistan:
Jeg frygter ikke at dø i
Afghanistan, men jeg frygter at
blive retsforfulgt bagefter
i Danmark

Bygaden 13
Bygaden 34

Domea
Der har været generalforsamling i ”Domea”. Følgende deltog:
Niels Peter Ellegaard, Allan Rosdal, Lars Egemose, Jan Thygesen,
Marion Linke, Nancy Bech (afbud), Merete Bisbo og Kim Hybel.
På mødet blev afholdelsen af Halloween Sydfyn 2015 drøftet.
Fra lørdag den 10. okt. til og med den 1. nov. bliver Byparken
indhegnet som sidste år; der bliver en åbning i begge ender i
dagtimerne på hverdage, så folk kan lufte deres hunde. Shelter
området friholdes også som sidste år.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Man kan søge om tilskud, hvis man har et aktuelt projekt i kommunen. Her søger Egnsrådet. Fristen er den 2. oktober. Projekterne vil
blive præsenteret i Ugeavisen samt på Fyens. dk i uge 45. Som
noget nyt kan alle borgere, som er bosiddende i kommunen og er
fyldt 10 år afgive stemme. Afstemningen vil foregå i perioden 3.-12.
november. Jeg skal nok huske jer på det.

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

