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KORT NYT
Haastrup kirke
Gudstjeneste, den 1. nov. kl. 15.00
Alle Helgens dag
Mindegudstjeneste med guitar
Gudstjeneste, den 8. nov. kl. 10.30
”At skylde hinanden”
Haastrup Forsamlingshus
HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
Bankospil, onsdag, den 5. nov. kl.
19.00, salen åbnes kl, 18.00.
HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
At tilmelde jer til julefrokost den 28.
nov. kl. 18.00.
Damefrokost
Lotteriet fra Faaborgs Venner gav
mindst 3 gevinster til Haastrup.
Halloween
Den første weekend var der 600
besøgende børn.
Den 23. var der 220 gæster, og
Den 24. var der 420 gæster.
Så venter vi spændt på den sidste
weekend.
Keld Moseholm
Niels Peter og jeg tager i næste uge
på besøg hos kunstneren. Han vil
vise os sine ”tanker”. Glæder mig.
Huset på Skånemosen
Læs i næste uge, hvem der har købt
huset ude på mosen.
Susan Andersen har bidraget med
endnu et citat:
Hvis man er stille for længe,
så visner tungen.
(en 70 årig børnebogsheltinde : PIPPI)

ALTSÅ HUSK AT KIGGE I UGEAVISEN PÅ
TIRSDAG, OG HUSK AT AFGIVE DIN
STEMME FOR HAASTRUPS PROJEKTER.
VIS DINE BØRN HVORDAN DE SKAL
STEMME, (FRA 10 ÅR), HJÆLP DIN NABO.
DER SKAL BRUGES CPR NUMMER.

STEN

31. oktober 2015
Centerpladsen
Vi troede, at første del af Centerpladsen var afsluttet, men der laves nu
afvanding derfra, da man er bange for, at der løber vand ned til Henrik
på nabogrunden. Til foråret lægges stabilgrus, vejbelægning og sættes
kantsten.
Der bliver hastighedsbegrænsning på 30 km. fra Toften og op til kirken.

Folkemindesamlingen
Der var faktisk fuldt hus, da Folkemindesamlingen havde åbent hus den
25. oktober. 50 års jubilæum, helt nøjagtig på dagen. Der var ca. 40
personer, som hyggede sig, og snakken gik lystigt. Det var specielt
glædeligt så mange ”udenbys” folk, der var til stede. I samlingssalen
blev der vist forskellige dvd’er, og i lokalet i kælderen blev der vist
husene i gamle dage fra nettet. ”Danmark set fra luften”.
Der blev budt på kaffe/te og småkager. En dejlig eftermiddag.

Læserbrev fra Susan og Mica Radojevic
”Vi er flyttet tilbage til vores hus i Strandgårdsparken”, sådan starter
deres mail. Huset blev forladt i mørke og i en ikke særlig pæn stand,
derfor har Susan og Mica valgt at flytte tilbage dertil, og så kommer
Susans søn Daniel ind i huset i Haastrup, så er begge huset sikret.
Daniel medbringer sin datter, Chanell på 6 år, og han glæder sig til at
tilbyde hende gode, trygge og varme opvækstrammer i Haastrup.
Vi vil stadigvæk kunne møde Susan og Mica i bybilledet, da de dels skal
renovere mere på huset i Elmevænget, og så kan de også bevare
tilknytningen Haastrup, som de holder meget af.

KÆRE HAASTRUPPER
Dette er en opfordring til alle over 10 år.
Fra den 3.-12. november kan alle borgere i Faaborg-Midtfyn
Kommune afgive 3 stemmer elektronisk. Fynske Medier præsenterer
projekterne i Ugeavisen Faaborg og på Fyens.dk i uge 45.
Kommunen giver i alt 500.000 kr. fordelt på de projekter, som får de
fleste stemmer. Det eneste politiske krav er, at pengene skal bruges
til projekter, der medvirker til at nå udviklingsstrategiens mål om
2000 flere borgere i 2030.
Pengene skal bruges til vores ”gadekærs projekt”. Kommunen klarer
financieringen på den ene side af vejen. Dvs. fra bag ved Kurt Skottes
hus og ned til vejen, og den øvre branddam.
Hvad der så etableres på den anden side skal vi selv betale, og derfor
søges der om 160.000 kr. Der skal bl.a. laves et stemmeværk,
(afbilledet på den husstandsomdelte seddel), en plads til vanding af
dyr, (som i gamle dage), et stendige ligeledes, en åben rende ned til
det første hus i Pilekrogen, hvorfra det så rørlægges.
Det andet projekt, som vi beder jer også stemme på, er et
samarbejde mellem, Haastrup, Faldsled/Svanninge, Aastrup, V. Åby,
Horne og Korinth. Denne gruppe varetager interesser mht. bosætning
turisme og beskæftigelse. Der skal laves brochurer, korte film (til de
sociale medier), dette skal bruges på messer, events, ejendomsmæglere og lign. Der er allerede bevilliget penge fra LAG på 100.000
kr., og 40.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Der søges om 60.000 kr.

www.haastrup-by.dk
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