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Indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en mail til halsmose9@gmail.com  
                                   Hjemmesiden adresse er www.haastrup-by.dk 

 

 

Højskolesangbøger 
 

I årets Borgerbudget fik jeg 10.000 kr. til at købe højskolesangbøger for. Der kommer 

nemlig nye bøger i november måned. Det er meningen, at bøgerne skal ”bo” i 

forsamlingshuset, og kan bruges af alle foreninger. Ved boghandleren har jeg fået en god 

pris.  

Vi har i forsamlingshuset to ”bakker”, som kan rumme 48 bøger. Hvis de skal fyldes op, så 

mangler vi 11 bøger, så vil det koste os 2.970 kr. 

 

Dette prøver vi at få ind ved at bede Haastrupperne lægge en beløb i bøtten hos 

Købmanden ved kassen. Lidt byttepenge i dag, 2 kr. i morgen…. Mange bække små giver 

en stor å. 

Alle foreningerne takker Haastrup på forhånd. 

 

 

 
 

Haastrup Kirke 
Gudstjeneste, søndag den 6. september kl.14.00 

Hyggegudstjeneste med lagkage og kaffe (Coronatider!!) 

 

Gudstjeneste, søndag den 13. september i Jordløse ved Eva Maren Ladefoged 

 

 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:halsmose9@gmail.com
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Møde i Udviklingsrådet 27.8.2020 i forsamlingshuset 

Tilstede: Eva Bæk, Linda Ellegaard, N. P. Ellegaard, Ole Madsen, Ernst Pedersen, Henrik ”Hoffn”, Sara Bruntse, Emil 

Sanderhoff, Søren Sanderhoff, Mikael Kristensen, Birthe Juul. 

1. Velkomst ved Mikael Kristensen. 

2. Siden sidst: 

Sara/Foreningen Storm: Der er/bliver afholdt koncerter 6 forskellige steder på Fyn. Dato for info om Stormgården vil 

blive udmeldt på et tidspunkt. Der er ansøgt om penge til dækning af budgetterede udgifter. Også planer om 

arbejdsdag. 

Søren Sanderhoff mente arrangementet i bakkerne var super, og Sara sagde, det skulle gentages næste år. 

Emil/Kirken: Valg til menighedsrådet den 15. september. 
Der mangler 3 medlemmer, opfordring til at stille op. 
Renovering af kirken i 2020/2021. 

Hoffn/Flaglauget: Penge fra borgerbudgettet ikke brugt. Mulighed for stænger og flag på Ørbæklund. 

Ole/Folkemindesamling: Generalforsamling hvor Anne Lise Sørensen indtrådte som nyt medlem. Konstitueringen er 
uændret. Åbent hus-arrangement om genforeningen. 

Niels Peter/Grundejerforeningen: Foreningen har antennemast liggende til opsætning. Masten skal udlejes til TDC. 

Manglende indtjening fra shelterne i Byparken, da skolen grundet Corona har brugt dem. 

Niels Peter/Antenneforening; Der er skiftet leverandør fra Stofa til Energi Fyn. Foreningen har lavet en god aftale, 

men alligevel ikke så stor tilslutning som forventet. 
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Niels Peter/Hjertestarterforening: Ønsker flere hjerteløbere udover de 14-15 stk. som er i øjeblikket. Ligeså ønskes 

genopfriskningskursus, men Coronasituationen gør det vanskeligt at afholde kurser. 

Eva/Foredragsforening: Ny sæson starter 28. september og brochurer er omdelt. Netbank er oprettet. 

Linda/Udkigsposten: Linda vil gerne opsige sin stilling, håber på ny redaktør melder sig. 

3. Fyns Land. 

Niels Peter: Projekter i øjeblikket er landsbyplan samt landsbyanalyse.  

4 byer er valgt til mønsterbyer bl.a. Haastrup. I den forbindelse er der møde i Svanninge den 3. september og man 

opfordres til at møde op. Man kan dermed have indflydelse på den videre udvikling af Haastrup. Kommunen og 

Fynsland har afsat 650.000 kr. til det videre arbejde, herunder til konsulentbistand ved udarbejdelse af 

landsbyplanerne. 

Der afholdes egnsmøde med emnet ”Sammen i livet” Et forsøgsprojekt til 2.2 mio. kr., som løber over 3 år. 

Stierne 

Mikael: Der arbejdes med kommunen om sti fra Dyndbæksgyden mod Jordløse. Endnu ikke lagt planker/spang på 

ny sti til Trebjerg, dette kan ikke nås inden komiteen for Årets Landsby kommer den 6. september.  

 

4. Eventuelt. 

Møde hos Niels Peter om dagens program den 6. september, hvor komiteen/Årets Landsby kommer på besøg. Der 

er udarbejdet et program, som bliver offentliggjort den 29. august. 

Ernst fortæller i Lutherlunden i stedet for Rikke, da hun har tjeneste på Avernakø. 

Infotavle på Dronningeudsigten kan ikke nås. 

Mikael laver skilt til opsætning på Dronningeudsigten lørdag, så området ikke bliver optaget den 6.9. 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
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Mikael laver skilt til opsætning på Dronningeudsigten lørdag, så området ikke bliver optaget den 6.9. 

Linda: Maling af minigolfbane? 

Borgerbudgettet gav penge til indkøb af nye højskolesangbøger. Pengene rakte til 37 bøger, men man ønsker 11 mere. 

Det blev besluttet at opsætte seddel/sparebøsse hos Købmanden, så man kan donere et beløb til indkøb af de 

manglende bøger. 

Årets Haastrupper? hvem/hvad/hvornår? Det blev besluttet at årets håstruppere fra de sidste 3 år skulle tage kontakt 

til hinanden og gymnastikforeningen.     

BJ                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     BJ 

 

 

Stormgaarden 

DAGEN FØR DAGEN... 

LØRDAG DEN 5/9 KL 11.00 SAMLES EN LILLE FLOK GODTFOLK PÅ STORMGÅRDEN. VI 

DRIKKER FORMIDDAGSKAFFE OG PYNTER STORMGÅRDEN INDEN DET FINE BESØG 

SØNDAG. HEREFTER GÅR SJAKKET VIDERE OG HJÆLPER MED OPSÆTNING AF TELTE MV. 

ANDRE STEDER I BYEN.  HVIS DU/ I HAR TID OG LYST TIL AT VÆRE MED, SÅ KIG ENDELIG 

FORBI.  

HURRA FOR HAASTRUP!  

- HILSEN FORENINGEN STORM 
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https://www.facebook.com/p3radio/videos/4292382454167335/ 

Mit ”fremmelige” barnebarn sendte dette link til mig,  

hvis du kender det, så er det det, - ellers se en film med  

vores Emil Sanderhoff 

Ugens citat 

Peter Plys er en sand mester i at 
formidle,  

hvad kærlighed er: 
Hvordan staver man til kærlighed, 

spurgte Grisling. 
Man staver det ikke, man føler det, 

svarede Peter Plys 
 

 Kære Haastruppere 

Husk at bakke hinanden op på søndag, lad det være en festdag, så vores glæde smitter af på dommerpanelet. 

                                                                                                                Vi ved jo, at Haastrup er det dejligste sted at bo. 

DRONNINGE UDSIGTEN 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://www.facebook.com/p3radio/videos/4292382454167335/


             NYHEDSBREV 38                   05.09.2020                   UDKIGSP         STEN  

           -Side 6 af 6-------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

Disse to fotos har jeg valgt at bringe i 

”NYHEDSBREVET” med tilladelse fra 

forældrene. 

 Jeg er så imponeret, hver gang jeg 

møder disse cykelryttere i byen. 

1. Frederikke, 8 år, Faldsledvej 13 

2. Anna, 8 år, Faldsledvej 40 

3. Astrid, 10 år, Faldsledvej 40 

4. Siff, 10 år, Lykkehøjsgyden 10 

Siff cykler fra Hugos markvej ved siden af 

gården, og så mødes hun md Anna og 

Astrid, og samler Frederikke op på vejen. 

De har cykler et års tid nu. 
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