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Tilflyttere i Haastrup – Velkommen til Julie og Michael

UDKIGSP

STEN

fredag, d. 13. november 2020
VIGTIGE DATOER

Søndag, d. 15. november kl.
10.30 Gudstjeneste Haastrup
Kirke
Tirsdag, d. 17. november kl.
18.30 Udviklingsplan for
Haastrup – se omtale side 2

Udkigspostens ”gamle” redaktør har været på besøg på Bygaden 32
hos Julie Nielsen og Michael Madsen, som flyttede ind her Kristi
Himmelfarts dag 2020. De købte hus og mekaniker værksted af
arvingerne til Jens Andersen. Huset var endnu ikke blevet sat til salg,
men da de gennem længere tid havde været i kontakt med en
ejendomsmægler, fik de kendskab til dette hus ret tidligt.

Har du vigtige informationer
eller vigtige datoer? Så skriv til
udkigsposten@haastrup-by.dk

Lene Lut Take Away

Helt ukendt var Haastrup og området ikke for dem, da de i ca. 3 år
havde boet på Stenbækvej 39 til leje hos Jens Sylvest. Der skulle ikke
gøres ret meget ved huset, de brugte kun godt en måned på lidt
renovering. Huset er indrettet meget hyggelidt og stilfuldt.
Hovedsageligt i sort og hvidt.
Hele det omkringliggende er heller ikke fremmed for dem, de stammer
nemlig fra Horne begge to. Michael er udlært mekaniker, er udlært hos
mekanikeren på hjørnet af Hornegyden og Hornelandevej, nu arbejder
han hos en mekaniker i Bellinge. Julie er uddannet frisør, hun er udlært
og arbejder hos en frisør i Assens.

På menuen til fredag, d. 20.
november: Forloren hare med
sauce og kartofler og tyttebær
til 75 kr. pr. person.

Afstanden til deres arbejde passer dem glimrende, ca. ½ times kørsel
for dem begge. De kan begge meget godt lide deres arbejde.

Bestilling senest onsdagen
inden på tlf. 60 10 11 97.

Julie glæder sig til næste forår, hvor hun vil have lidt flere blomster i
haven, samt krydderurter. Hun har også en hobby, hun elsker at bage,
det er de fineste bagedystkager, samt hjemmelavede ”chokolader”, i
denne uge skal der f.eks. laves flødeboller. Michael kan sagtens få
tiden til at gå i værkstedet.

Afhentning fredag mellem kl.
17 og 18 i Forsamlingshuset.

De valgte Haastrup som bopæl p. a. sammenholdet, udbuddet af
foreninger og beliggenheden. Haastrup glæder sig til at optage Julie og
Michael i dette sammenhold. Linda Ellegaard
Redaktion: udkigsposten@haastrup-by.dk, www.haastrup-by.dk, tlf. 50 50 97 76 (Marion)
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Vær med til Udviklingsplan for Haastrup - online
For et stykke tid tilbage blev der lavet en landsby-analyse af
Haastrup – hvad er godt, hvad er skidt. Og det skulle jo ikke stoppe
ved analysen, men skulle mønte ud i en udviklingsplan for Haastrup.
Dette arbejdes med nu og alle, der har lyst, kan være med.
Hvordan? Tirsdag, d. 17. november afholdes der et online-møde,
hvor alle, der har interesse i dette projekt, kan deltage via dette link
(linket findes også på vores hjemmeside www.haastrup-by.dk):
https://us02web.zoom.us/j/82242199151?pwd=M0t5ejZHNTRnVEJzNTl
6Y0Z1b2pzZz09

Dagsorden for mødet er, at der gennemgås forløbet indtil nu og at
der nedsættes en styregruppe for det fremtidige arbejde. Dette
projekt sker i samarbejde med konsulentfirmaet Resonans. Deres
opsamling at et indledende møde kan læses i bilaget til
Udkigsposten.

Pas på vores natur og vores bypark
Der er desværre nogen som ikke vægter vores værdier højt nok. De
mener de er gamle nok til at stå og ryge i toiletbygningen ved
shelterne, men de er tydelig nok ikke gamle nok til at rydde op efter
sig. Det flyder både med aske - cigaretskod og dåser både på gulvet
og i vaskekummen. Der står 2 skraldespande ved siden af --- Hvor
svært kan det være. Ryd selv op, eller ring efter jeres mor. Husk det
er vores alle sammens. Parkudvalget

Smukke farver i naturen. Og ser man godt
efter, kan man finde Tusindfryd og
Aftenpragtstjerner i Byparken. Naturen er
vidunderligt. God vinter ønsker Ernst
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Lørdag, d. 14. november åbner
organisatorerne omkring Årets
Landsby forslags-kassen. Hvor
skal stenen mon stå? Hvad skal
pengene mon bruges til? Vi
glæder os til at læse alle jeres
gode forslag!

Nyt fra Friskolen,
Børnehaven og
Vuggestuen
Gruppe 4 har i denne uge
arbejdet med verdensmålene
og gruppe 3 har haft
gamerdag
med
hygge.
Gruppe 2 er begyndt med at
øve Lucia, som kommer til at
være anderledes i år. Alt
julehygge i skolen kommer til
at stå under Corona-tegnet,
men julehygge vil der være.
Børnehaven og Vuggestuen
har dannet nye grupper.
Nogle af børnene har haft
drageuge, mens andre har
været
på
besøg
i
sanseparken.
Skolen
og
Børnehave/
vuggestue er åben for
indskrivning til venteliste, så
spred det gode budskab om
en lille friskole med stort
fællesskab. Kig forbi til kaffe,
rundvisning og indskrivning.
Kontakt Henrik (skoleleder)
på skole.leder@5662.dk eller
20 28 08 74.
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