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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 10. jan. Kl.
10.30”Børn”
Gudstjeneste, den 17. jan. Kl.
09.00”Hvedekornet”
Min Købmand
Der var travlhed i købmand butikken den 2. januar. For det første
var familie og venner rykket ud
for at hjælpe til med optælling.
Og så var der 20 % på alle
varerne. Dette var en succes.
Elmevænget
Ernst Pedersen: ”Kommunen er
ved at Lægge et dræn i fortovet,
da vi i flere år har været stærkt
plaget af udsivende grundvand i
begge sider af vejen. Nogle
mener, at det stammer fra søen i
parken, men det er nu ikke den
eneste mulighed, for da vejen
skulle forlænges i sin tid løb de
ned i en vældig “FLYDE” som
krævede en grundvands sænkning
for at de kunne komme videre”.
Ugens citat er også fra Ernst:
Magten over andre er intet,
magten over dig selv er alt.
(ukendt)
(ukendt)((
(Ukendt)

Aktiviteter for børn og unge
Faaborg-Midtfyn Kommune støtter igen
i år aktiviteter i sommer- og efterårsferien.
Der er oprettet en pulje med 80.000 kr.,
som der kan søges tilskud fra,
ansøgningsfrist er den 21. feb.
Ansøgning om støtte- og indberetning
af aktiviteter skal ske via kommunens
nye puljehåndteringssystem, via den
røde selvbetjeningsboks på
www.fmk.dk/ferie Er der spørgsmål
kontakt e-mail: hha@fmk.dk

Den 31. kl. 14.27 modtog jeg en mail fra Ernst Pedersen:
”Postkassen til børnehaven er allerede sprængt i luften onsdag
aften. Hvad FANDEN bilder de unge mennesker sig ind”.
Så vidt jeg ved, skete der ikke flere unoder i Haastrup til nytår.

Haastrup Friskole
Skolen er blevet certificeret som: ”Du kan redde liv”-skole. Dermed
bliver den forpligtiget til at uddanne eleverne på ældste klassetrin
til en generation af livredere, der fremover skal være med til at
sikre, at flere overlever hjertestop uden for hospital. Lærerne, som
underviser børnene får fra Tryg Fonden uddelt et klassesæt med
genoplivningsdukker gratis.

Haastrup Forsamlingshus
Der er fællesspisning den 15. jan. Kl. 18.00.
Menuen er: Koteletter i fad m. ris/kartofler og bl. grøn salat.
Kaffe/te med brombærfromage på kiksebund.
Pris som altid: børn u. tre år gratis - børn u. tolv år 50 kr.
voksne 75 kr. Tilmelding hos Købmanden senest den 10. januar.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Den 26. feb. Vil Kommunen hylde alle de frivillige kræfter, vores
foreninger og de mange idrætspræstationer i Faaborg-Midtfyn, og
de heldige vindere af hver kategori får en fin pris overrakt.
Men hvem skal have prisen?
Vi skal selv nominere vores favorit til hver af kategorierne
Snak sammen I foreningerne, og snak sammen i byen. I kan maile til
mig, så tilmelder jeg gerne, eller gå ind på FMK I UDVIKLING.

De 5 lokalråd
Der holdes møde den 21. jan hos lokalrådene. Der vil være besøg af
Bjarne Brøndgaard fra Kommunen, og af Mogens K. Nielsen fra AlsFyn broen. Emnet er jo egnsprofil, markedsføring og samarbejdesmuligheder af området.
Desuden meddeler Niels Peter Ellegaard, at markedsføringspuljen
vil støtte vores ”spændende og ambitiøse projekt” dvs. de støtter
med 8000 kr. til produktion af en trefoldet folder”.

Haastrup Foredragsforening
Vores kirkesanger, forfatter Esther Rützou, holder foredrag i
Forsamlingshuset onsdag den 20. jan kl. 19.30 (og ikke den 18.
jan. som der desværre stod i den husstandsomdelte brochure).
Esther fortæller om Karen Brahe, som boede på Østrupgaard, og
hendes sarkofag befinder sig i Haastrup Kirke.
Dette er et samarbejde med MENIGHEDSRÅDET.
HUSK TORSDAG DEN 15. JAN. ER DET SIDSTE FRIST FOR AT
KOMME MED FORSLAG TIL VORES NYE PLADS
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