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”Stierne i Skaanemosen”
Vi er jo så heldige i Haastrup, at vi igennem det seneste år har fået etableret et par
gode, afmærkede stier, - én i Skaanemosen og én i ”bjergene” øst for byen.
Nye stier giver ny og øget trafik i områderne, hvor de ligger, og i forhold til
Skaanemosen giver det nu anledning til dette lille indlæg om færdsel på stien dér.
Når vi hundeejere vælger at tage hunden med på tur i mosen, er det vigtigt, at vi
respekterer skiltene om, at hunden skal holdes i snor. Flere af lodsejerne i det
område, stien gennemløber, har udtrykt ønske om, at vildtet slipper for den unødige
stress, som løse hunde i underskoven og på engene giver anledning til. Så
medmindre hunden går løs med lodsejerens godkendelse, bedes den derfor holdt i
snor på turen.
Og en sjælden sommerfugl, blomst eller andet, der lige skal nærstuderes, er
selvfølgelig en god og ”anerkendelsesværdig” anledning til at stien forlades, men
ellers her en opfordring til, at man bliver på stierne på turen. En opfordring, som
selvfølgelig er et ubetinget krav på de trampestier i bjergene, som går langs dyrkede
marker.
God tur ;o) fra Stigruppen
Stor hilsen
Mikael
Indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en mail til halsmose9@gmail.com
Hjemmesiden adresse er www.haastrup-by.dk
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Søndag, den 2. august kl. 14.00 i Skånemosen
Med naturvejleder Mikael Kristensen
Mødested ved DTE
Tag kaffen med

Gudstjeneste
Søndag, den 9. august kl. 14.00 i Jordløse ved Jesper Svärd

Konfirmandliste 2020 Haastrup
Haastrup kirke lørdag d.15.august 2020 kl. 10. Stig Howmann Poulsen
Jordløsevej 18, 5600 Faaborg Victor Karl Peder Mikkelsen Kirkegyden 28A,
5642 Millinge, Silas Paaske Høgh Nielsen Ellegyden 5, 5642 Millinge, Marcus
Bregentved Nielsen Østrupvej 4, 5600 Faaborg, Magnus Jäger Lundehave
Hempel Plougs Vej 19, 5600 Fåborg, William Lloyd Royal Bates Bygaden, 5600
Fåborg, Mads Ingeman Bruun Ølstedvej 41, 5672 Broby, Victoria Faber
Larsson Birkevej 64, Vester Hæsinge, 5672 Broby, Helene Nielsen Pedersen
Bygaden 45, 5600 Fåborg, Julia Mai Skytte Halldórsdóttir Østrup 7, 5600
Faaborg.
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Christian Thode-Jessen
Lone Thode-Jessen
Siff 9 år
Ask 6 år
Frej 2 år
”Udkigsposten” har været på besøg hos ovennævnte familie, som flyttede til Haastrup den
1. april 2018. Lone er oprindelig fra Holte ved Glamsbjerg, der havde hendes far en ejendom
med planteavl, men Lone flyttede til København, da hun skulle til at læse til læge på
universitetet. Christian har boet mange steder bl.a. i Norge, men han endte også i
København, da han var 20 år.
Lone kendte Charlotte Rasch, (Lykkehøjsgyden 4), som syntes, at de skulle se på hendes
nabos hus, det var allerede i 2014. Senere da huset igen blev sat til salg, slog de til. Huset er
på 300 m2, så de har rigelig plads. De har ryddet meget i den store have, så der er både lys
og udsigt, i den ene væg i køkkenet har de bl.a. sat et stort glasparti i.
Deres valg at flytte til Haastrup blev meget påvirket af Haastrups faciliteter til børnefamilier.
Frej skal i vuggestue, Siff skal i 3. klasse og Ask skal begynde i 0. klasse.
En lidt ”sjov” historie: De har en fin kontakt til Sara og Michael (Dyndbæksgyden), da deres
datter gik i samme skole som Siff i København.
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for at kunne passe børnene i et år. Hun vil prøve at
søge arbejde enten i Odense eller Svendborg, hun har
overvejet Kolding, men synes, at der er lidt meget
kørsel. Hun vil også søge sig et speciale.
Christian analyserer data for et medicinalfirma i
København, men han mulighed for at arbejde
hjemmefra. Er hans tilstedeværelse påkrævet, så har
firmaet en lejlighed derinde.

Lone er kommet i bestyrelsen
i Haastrup SG & IF.

Til venstre ses en
hyggelig bolig til 3
kaniner.

Christian er kommet i
Friskolens bestyrelse, hvor
han repræsenterer Børnehave
og Vuggestue.

Børnene har desuden 2
skønne kattekillinger.

Begge to passede baren til
Storm Festival

Det var en hyggelig times tid, som jeg tilbragte i deres dejlige hus, og jeg tog derfra med
en dejlig fornemmelse. Jeg tror virkelig, at de vil Haastrup, og ligeledes vil Haastrup dem.

Så jeg siger velkommen til dem på hele Haastrups vegne.
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Mikael og hans drone

Vi var samlet 126 personer på
Forsamlingshusets P. Plads, og vi
vinkede det bedste, vi havde lært.
Jeg talte ikke personerne på pladsen, men iflg. købmanden blev der spist 126 pølser på
Stranges Plads, som Hoff´n havde flagsmykket så flot.
Mandag, den 3. august er sidste frist for at tilkendegive, at ”VI ER ÅRETS LANDSBY 2020”.
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Konstituering
Formand Stine - Marie Kjærgaard
Teknisk Udvalg - Thomas Smith
Ansvarlig Børnehave/Vuggestue –
Christian Thode- Jessen

Næstformand - Ole Laulund
Kasserer – Michael Dësveaux
2 suppleanter

Bye Bæk
Her på dette fantastiske foto kan det tilfældigvis ikke
ses, at der var arbejdsdag ved Bye Bæk.
Her var der lige pause, hvor der blev tænkt store
tanker af den ”hårde kerne”.

Hvem var så sød at bringe vores labradorblanding Sally trygt hjem igen i lørdags?
Vi var på den tyske motorvej, da vi fik at vide, at vores hund var løbet hjemmefra i lørdags
om formiddagen. Der gik ikke længe, så blev Sally afleveret til vores nabo Futti igen. Futti
kunne desværre ikke fortælle os, hvem disse søde mennesker var. Vi vil gerne kunne sige
ordentligt tak. Vil I ikke være søde at ringe på 50509776?
Med taknemlige hilsner Jesper, Marion, Nora og Mira

Sendt fra min iPad

Haastrup Folkemindesamling

Husk at der er generalforsamling, som afholdes i Forsamlingshuset
på mandag, den 3. august kl. 19.00.

Forsamlingsforbud er nu hævet til 100 personer
så det nu er muligt at afholde damefrokost
Ny dato
Lørdag d. 26. september 2020
Som altid Kl. 13:00
i Haastrup forsamlingshus
Der vil være levende musik indtil kl. 18,00
Prisen er kr.150,- for lækker mad og musik
Amerikansk lotteri med gevinstgaranti
Husk at alle er velkommen
Tilmelding hos ” Min Købmand” Haastrup
og det er først til mølle, så skynd dig.
Det bliver selvfølgelig taget højde for de
gældende Covid-19 retningslinjer

