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17. oktober 2015

Halloween

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 18. okt. INGEN
Gudstjeneste, den 25. oktober
Kl. 15.30. Halloween
familiegudstjeneste.
Damefrokost
106 damer i alle aldre fornøjede
sig meget under ledelse af Jan
Valbak. Der var god mad, ivrige
tjenere og korsangere.

Der er gang i forberedelserne til arrangementet. Den 16. og 17.
oktober er det for børnene (frarådes børn under 4 år). Åbningstider
i parken fra kl. 18.30-21.30. De næste 2 weekender er det så for de
store ”børn” (frarådes under 12 år).
Klik in på www.haastrup-by.dk og læs mere om åbningstider og
priser.
For at kompensere for de gener, der kan være forbundet med
arrangementet for Haastrups borgere, tilbydes de en billetpris på
kun 125 kr. Jeg tror Haastrup kvitterer med ”grusomheder” i haven.

Egnsrådet
Der er kommet tilsagn fra LAG, vi får tilskud på 100.000 kr.
https://www.youtube.com/watch?v=xXoj28ghRTw&feature=youtu.
be klik på link og se en lille video. Lyden er desværre ikke så god.
Det er den ansøgning, som der senere skal stemmes om på nettet
AF DIG. Jvf. Nr. 38.

Halsmose9@gmail.com
Lotteri fra damefrokosten
Gevinst på nr. 03 – 10 – 13 - 119 284 – 316 – 401 – 527 – 559 – 627
704 – 740 – 890 - 956. Gevinst
kan hentes uge 42 og 43 på
Turistkontoret.
Haastrup SG & IF
Alle arrangementer som normalt
foregår på skolen er i uge 43 og
44 flyttet i Forsamlingshuset.
Til badminton er tilmeldt:
Haastrup 8 personer
Svanninge 32 personer
Bye Bæk
Kære landmænd. Er der slet
ingen, som kunne tænke sig at
gøre en forskel? Modtag
oprensningen fra branddammen.
Ring til Niels Peter og hør
nærmere, tlf. 20 87 93 83
Laura og Darius
som jeg har skrevet om, og som
bor på Faldsledvej har fået en
dejlig søn, Kornelijus.
Der findes ingen skygge uden lys.
(N. N.)

Dette er min mailadresse, og den har været svær at styre i sidste
uge. Der sker noget her i Haastrup.
I har vel alle ved selvsyn set, at der bliver arbejdet på Bygaden 11.
Så er der projektet ved Bye Bæk. Udviklingsrådet søger andel i
Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget på 500.000 kr.:
”Haastrup, som er et af Fyns kommende geopunkter.
”Bjerglandsbyen” der midt i geologien, ønsker at genetablere
rørlagte kildevæld og nedlagt mølledam. Mølledammen bliver
modificeret- model 2016 der fremover afhjælper et afvandingsmæssigt problem i byen, samtidig med at den genfortæller
historikken fra dengang, hvor man udnyttede geologien. Projektet
er fremmende for bosætning og turisme”.

Projekt Aktivitetsplads
Der er søgt projektmidler: 10.000,00 ved kommunen – 146.764,00
ved LAG Søm – 94.510,00 ved Lokal & Anlægsfonden – 30.000,00
Eget arbejde frivillige – 7.254,00 Egenfinansieres.

Kære Haastrupper
Jeg har nævnt det før her i UDKIGSPOSTEN, og jeg skal nok skrive
det igen. Men det er meget vigtigt for Haastrup, at I afgiver jeres
stemme elektronisk 3. – 12. nov. for at vores projekter kan
gennemføres. Dem med de fleste stemmer får del i pengene.

HUSK HJERTESTARTERKURSUS TIRSDAG DEN 20. OKTOBER.

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

