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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 8. nov. kl. 10.30
”At skylde hinanden”.
Gudstjeneste, den 15. nov. kl. 9.00
Niels Peter Ellegaard
Det skal lige pointeres, at godt nok
er det mig, som skriver
”UDKIGSPOSTEN”, men jeg har en
god informant. Så mange tak for
det. Der skal lige tilføjes, at N. P. gør
et meget stort arbejde for Haastrup,
det er ham, der har besvær med at
søge fonde, kommune osv. om
penge.
Damefrokosten
Sidste uge skrev jeg, at lotteriet fra
Faaborgs Venner gav 3 gevinster til
Haastrup. Det rettes hermed:
”Sækkepibekoncerten” gik også til
Haastrup, og blev brugt til Futtis 75
års fødselsdag, hvor Per Halken
mødte op og spillede.
Halloween
De sidste 2 dage var der over 700
personer igennem ”tælleapparatet”.
Mere herom senere.
EDB
Der er stadigvæk pladser til EDB
kursus. Kontakt Inge Ellegaard tlf.
62 68 15 54. Start 11. nov. kl. 10.00.
Udkigsposten
Jeg udsætter en sød præmie til
den, som tilmelder sig
NYHEDSBREVET, som nr. 200.

Else Marie Pedersen kommer med
ugens citat:
Livet har så stor værdi –
lev det, før det er forbi.
(ukendt)

STEN

OM PLANERNE FOR HAASTRUP
Er vi alle rigtig klar over, hvad der er gang i her i Haastrup?
I får det lige her på tryk en gang til.
1. Centerpladsen overfor Købmanden, med 24 P. pladser.
2. Placering af en natursten med Keld Moseholms små mænd på.
3. 2 Hjertestartere er blevet sat op ved Forsamlingshus/Børnehus.
4. Oprensning og ændring af Bye Bæk. dvs. oprensning af vandrende,
som fører kilden til gadekæret, stemmeværk, blotlægning af kilden
reparation af stenhegn og grønt areal.
5. Ændre Haastrup til en Bjerglandsby, dvs. at blive medlem af
www.bestigbjerge.dk
6. Opsætning at en ny kikkert på Trebjerg.
7. Aktivitetsplads på sportspladsen. Med Tarzan lian, stolpehop,
Labyrint, motorikbane, miniparkouranlæg og play instrumenter.
8. Markedsføring af Haastrup med hjælp fra Karen Elberg, som har
store planer for Haastrup. Hun ønsker bl.a. samarbejde med
skole, børnehus og folkemindesamling.
9. Åben landsby, foreløbig planlagt til den 28. maj 2016.
- og vi er selvfølgelig meget villige til at hjælpe hende

Haastrup Friskole
Lærerne skal holde pædagogisk dag fredag, den 20. nov. og søger
nogle pædagogiske forældre (6 stk.) til at overtage denne dag. Der er
FN’s børnerettighedsdag, og skolen har et forslag til program klar.
Skolen har lige afsluttet en uge med læsedage med fokus på Ole Lund
Kirkegaard.

Bankospil
Der var fuldt hus i Forsamlingshuset i torsdags. Der var 114
sponsorer på listen. Flot
opbakning.

Mht, afstemningen her fra den 3.- 12. november
Haastrup udviklingsråd har klaget over afstemningsmåden til
borgmesteren. Spændende hvad der bliver svaret. Men ligegyldigt
(Ulkendt)
hvad, så er der brug for DIN/JERES STEMME. Min hovedregning siger:
Der bor 600 folk i Haastrup, de 100 er børn under 10 år. Altså må der
bliver mindst 500 stemmer på vores projekter.        

Keld Moseholm
N. P. og jeg var på besøg hos kunstneren i
onsdags. Det var meget spændende. Vi har
fået en ca. pris, men han vil regne lidt på
det. Det koster altså mange penge……..

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

