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Udviklingsrådet

KORT NYT
Tro det eller ej
Den 28. april blev der
observeret 15 storke, de var
på Karen Marie’s mark
mellem Faldsledvej og
Roarsbjerggyden, det var et
betagende syn, desværre har
vi ingen fotodokumentation.

Nattergaledag
Den 12. maj er den officielle
nattergaledag. Betingelserne
er til stede i Skaanemosen,
så tag på en gåtur derud,
måske er I heldige, ellers
prøv igen senere.

Børnehuset
Arbejdsdag i Børnehuset den
28.maj fra kl. 15.00

Til Stormødet den 29. april var der stor opbakning. 115 personer var til stede, og de overværede er møde med megen
information. Alle punkter på dagsordenen blev gennemgået
udførligt og forståeligt, og der blev stillet relevante
spørgsmål. Det bliver spændende at se, om de mange tiltag
kan realiseres.

Billedkunstner Inge Ellegaard (1953-2010)
Anerkendt kunstner født og opvokset i Haastrup, datter af
Kristen og Tove, udstiller på Konservesgaarden 3
weekender, 17./18., 24./25. og 31.5/1.6, kl. 11-14.55. Fri
entre.

Haastrup Friskole
Det var en Forårskoncert af de meget fine den 1.maj, alle
elever var så dygtige: ”Ingen kiks - ingen stop”. Der er så
mange talentfulde elever inden for musik lige nu.
Hvis man vil hjælpe til med opstilling af loppemarked, så er
det lørdag, den 10. maj fra kl. 13.
Loppemarked den 11. maj kl. 10.00 – 14.00.

Foredragsforeningen
Den 9. maj var Foreningen
på besøg på Hudevad
Smedjemuseum. Vi var kun
14 personer, men vi fik en
meget interessant guidet
rundvisning.

Flaglav
Der er ved at blive oprettet
et flaglav i Haastrup. Læs
nærmere i næste nummer af
UDKIGSPOSTEN.
Det er bedre at lide ondt end
at handle ondt.
(Ukendt, formodentlig japansk)

Haastrup Kirke
St. Bededag den 16.maj er der Forårsgudstjeneste kl. 14,00.
Der er kaffe og hjemmebag i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Byparken
3. maj var arbejdsdag i Byparken. Det var en succes, alt det
planlagte blev ordnet. 19 personer var mødt op. Der var
ekstra hjælp af 2 elever fra Faaborgegnens Efterskole, som
sov i shelteren og blev vækket af ”arbejdsfolkene”, dejligt, at
de var aktive. De deltog selvfølgelig i spisningen bagefter. En
gruppe på 7 damer, som var på gåtur fra Haarby, bl.a. med
deltagelse af Gitte Hegelund, som skulle videre til Dr. Udsigt
og Trebjerg, blev også og spiste frokost. En hyggelig dag med
fint vejr.
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