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De 5 lokaråd

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 31. januar
kl. 19.00. ”Kyndelmisse”
Gudstjeneste, den 7. februar
kl. 9.30. Fastelavn, børnegudstj.
Bye Bæk
Hugo Jakobsen aftager
oprensningen fra branddammen.
Tak for det. Så kan vi komme
videre med forbedringerne.

Der blev afholdt møde i Vester Åby den 21.1. Der mangler 58.506 kr.
i forhold til budget. De søges hos Energi Fyn.

Mogens Nielsen formand fra foreningen Als-Fyn Broen fortalte
grundigt om projektet. Bjarne Brøndgaard, ansat ved kommunen
informerede om tiltag med afholdte møder og borgerinddragelser.
Der er engageret et ungt team, Urban Goods, til at bidrage med
ideer. Et af kommunens mange informationstiltag.
.

Jagtforeningen
Lørdag, den 6. februar kl. 18.30 er der Jagtfest i Forsamlingshuset.
Der er buffet, musik og dans. Prisen er 250 kr. drikkevarer kan
købes. Alle er velkommen. Tilmelding senest den 31. januar til
Jørgen Olsen, tlf. 21 90 88 84.

Fastelavnsfest på Haastrup Friskole
Haastrup Billardklub
Formand Kjeld Kristensen har
været rundt og sætte opslag op.
Vi skal huske og skønne på, at vi
har Billardklub, Spinningslokale,
og Motionslokale her i byen.
Ring til Kjeld på nr. 60 16 93 53.
Udviklingsrådet
Foreningerne i Haastrup er budt
til møde tirsdag den 9.feb. kl.
19.00 i aktivitetskælderen. Karen
Elberg, etnologen, som arbejder
på at brande Haastrup, vil
bl.a.fortælle om sit samarbejde
med skolen og andre.
Haastrup Friskole
Hele skolen har været til musical
på GLamsbjerg Friskole sammen
med Jordløse Friskole.
Haastrup Forsamlingshus
Der er generalforsamling og
fællesspisning den 26. feb. Mere
herom i næste nummer.
Fra Christina Wagner Jørgensen:
(hun er vist fan af Peter Plys)
Hvis du lever, til du bliver 100 år,
så vil jeg leve, til jeg bliver 100 år
minus en dag, så jeg ikke behøver
at leve uden dig.
(Peter Plys)

Fredag, den 5. februar kl. 17.00 bliver der mulighed for at slå
katten af tønden. Efterfølgende er der spisning: lasagne og
vintersalat. Middagen afsluttes med kaffe/te og en fastelavnsbolle.
Festen slutter med fælles oprydning kl. 20.00-20.30.
Pris for mad og slikpose til børneme: Voksne 50 kr./børn 25 kr.
Diverse drikkevarer kan købes.
Tilmelding hos Købmanden eller på opslagstavlen/kontoret 3. feb.
Husk at medbringe tallerkener, glas og bestik mm. til eget brug.
Gruppe 1’s forældre arrangerer.

Min Købmand
Søndag, den 7. februar kl. 10.00 efter gudstjenesten slås der også
katten af tønden hos købmanden, som håber på rigtig mange fine
Min
Købmand
og
fantasifulde
udklædte børn.
Den 7. februar efter gudstjenesten er der kl. 10.00 fastelavnsfest

Keld
Moseholm
Hos købmanden

Vi har modtaget post fra Keld Moseholm, hvor han har lavet en fin
projektbeskrivelse vedr. udsmykningen af ”Stenlundstenen”. Her et
lille udpluk:
”Mit projekt er et forløb af 3 runde figurer – ca. 25 cm i højden –
som danner et forløb opad stenen, og ved at lade de små figurer
overvinde forhindringer, som står i forhold til deres størrelse,
oplever vi som beskuere stenen på en anden måde..
Figurerne tænkes støbt i bronze og monteret på stenen med
stålskruer og 2-komponentlim”.
Niels Peter søgte Ny Carlsberg Fondet den 21. nov. Der er afholdt
møde, men vi har ikke fået svar. Derfor blev Keld Moseholms
skrivelse eftersendt og vedhæftet nogle fotos.

Haastrup Friskole
Skolen har været på Glamsbjerg Fri- og Efterskole og set Musicalion.
”Et stykke der handlede om den danske kulturs møde med nye
kulturer fra andre lande. Det var bygget op som X-faktor. Dommere
var Harald Blåtand, Emma Gad og Tommy Seebach.
Et tankevækkende og godt stykke”. Skriver Henrik Ørtved.

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

