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VIGTIGE INFORMATIONER

I den sidste måneds tid har Jesper Andreassen arbejdet på at skabe en
ny hjemmeside, der er mere mobilvenligt og mere interaktivt. Han
kunne overtales til at ”go live” med hjemmesiden nu, selvom der nogle
steder stadig mangler indhold eller funktioner. Vi håber, I tager godt
imod det nye layout, hjælper med at lave hjemmesiden til Haastrups
online-samlingspunkt og kommer med gode input, artikler og opslag til
den. Vi prøver at skabe sammenhæng mellem Udkigsposten og
hjemmesiden, derfor kan I også vedrørende hjemmesiden skrive til
udkigsposten@haastrup-by.dk. Jesper Andreassen og Marion Linke

50.000 kr. og 33 forslag – 1 sten og 10 forslag
I lørdags åbnedes kassen med forslagene til både ”stenens” sted og
brugen af de 50.000 kr. 33 forslag er der kommet til pengene og 10
forslag til stenen. Allerede i onsdags mødtes en lille gruppe for at
kvalificere alle forslagene. 2 af forslagene kan desværre ikke realiseres
under den ramme, der er sat her. Derudover har flere personer afgivet
samme forslag. Dermed er der tale om 21 gode forslag, som den lille
gruppe – for øvrigt bestående af Niels Peter, Ernst og Marion – skal
kvalificere. Det omhandler afklaringer ved kommunen, uddybende
spørgsmål til personerne der har lavet forslagene eller afklaring af pris
og vedligeholdelse.
Forslagene rækker over en finansieret julemiddag – Tak Away fra
forsamlingshuset/ Lene Lut, et madpakkehus på Stranges Plads,
byporte, forskønnelser i byens midte, delebus, lydanlæg eller terrasse
til forsamlingshuset, en fest (når Corona er væk) og meget mere. Alle
forslag kan I se på vores hjemmeside www.haastrup-by.dk Her er de
kort beskrevet og evt. tiltag til kvalificering. Har man lyst til at få flere
informationer omkring enkelte forslag, kan man skrive til
udkigsposten@haastrup-by.dk.
De forslåede positioner for ”stenen” er Stranges Plads, i stenen med
de tykke mænd, ved én af indgangene til Haastrup og på eller omkring
forsamlingshuset. Også her arbejder vi med en kvalificering af
forslagene.
Kvalificeringen kan tage tid, derfor kan der ikke forventes afstemning
med det samme. Vi arbejder så hurtigt vi kan og holder jer løbende
opdateret i Udkigsposten og/ eller på www.haastrup-by.dk.

Husk at fællessang med Jens
Bruntse mandag d. 23.
november er aflyst.
VIGTIGE DATOER

Søndag, d. 22. november kl. 9
Gudstjeneste Haastrup Kirke
Har du vigtige informationer
eller vigtige datoer? Så skriv til
udkigsposten@haastrup-by.dk
Hvem kom med forslaget om
en indhegnet hundeskov? Tag
venligst kontakt til Marion på:
udkigsposten@haastrupby.dk eller tlf. 50 50 97 76.

Lene Lut Take Away

På menuen til fredag, d. 23.
november:
Skinkeschnitzler
med brasede kartofler, ærter
og smørsauce til 75 kr. pr.
person.
Bestilling senest onsdagen
inden på tlf. 60 10 11 97.

Afhentning fredag mellem kl.
17 og 18 i Forsamlingshuset.
Svampetid!
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Udviklingsplanen for Haastrup – det videre arbejde
Få deltog i Zoom-mødet med Udviklingsrådet i onsdags. Der blev
besluttet at sammensætte en styregruppe, som kommer til at sikre,
at alle, der gerne vil, inddrages i processen om udviklingsplanen.
Allerede på torsdag er næste møde planlagt. I holdes orienteret i
Udkigsposten og på hjemmesiden.

Højskolesangbøger – købt igennem Borgerbudget
Jeg har hentet 48 stk. højskolesangbøger, som har fået et nyt hjem i
Haastrup Forsamlingshus. Der var et meget overvejet antal, der blev
bestilt, da det skulle passe, at de kunne være i de to bakker, som de
”gamle” lå i. Men men… sangbøgerne er blevet tykkere, så nu har vi 9,
der mangler en bakke. Mon ikke der findes en handymand/kvinde, som
kunne snedkerere noget til de resterende? Kontakt mig
halsmose9@gmail.com eller 22 94 22 73. Linda Ellegaard

Forleden dag, da jeg gik tur med min lille hund Gismo, kom vi forbi
børnehaven som vi plejer. Der stod en lille dreng som gerne ville snakke
lidt og det tog vi selvfølgelig tid til. Han sagde, hvor mange år er din
hund? 4 år, sagde jeg bare. Og hvor mange år er du så, sagde han. Jeg er
30 - måske ønsketænkning, men pyt. Nå, sagde han så, hvorfor ser du så
gammel ud? Jeg smilede. Synes du det, spurgte jeg. Ja, du ligner min
farmor, sagde han. Jeg smilede og blev så varm om hjertet og jeg har tænkt
på det siden. Dejlige skønne børn, jeg kan altså ikke lade være med at dele
med jer alle. Vær stolt af børnene her i Håstrup. Inge Clausen

Hip Hip Hurra! Tillykke med de 9 år! Huxi Krogh!

UDKIGSP

STEN

fredag, d. 20. november 2020

Nyt fra Friskolen,
Børnehaven og
Vuggestuen
Der er gang i den kulturelle
rygsæk i skolen med
streamingkoncert og ”Mundo
del Carlo”. Arbejdsdagen er
blevet til en opgaveliste, som
forældrene kan melde ind på.
Der er stadig opgaver på
listen, der trænger til at blive
løst!
Børnehave/ Vuggestue har
sat gang i krible-krable-falder:
Hvilke dyr der mon er aktiv i
den kolde årstid? Desuden
bliver der dyrket Yoga og
sunget sange.
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.

Corona-venlig
læseklub
i
bålhytten – selvom det er koldt!
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