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Haastrup Kirkegaard

KORT NYT
Kend din by
Svaret fra nummer 17:
Og det er ganske vist: 1. april
Hvor mange kilometer er
margueritruten på?
Som altid findes svaret på
hjemmesiden
www.haastrup-by.dk – eller i næste
udgave
---------------------------------------Foredragsforeningen
Husk foredrag den 24. november kl.
19.30 ved advokat Leif Jørgensen.
I sidste nummer skrev jeg, at
kaffen/teen kostede 45 kr.
Prisen er blevet reduceret til 40 kr.
Haastrup Forsamlingshus
Bestyrelsen er tilfreds med overskud
fra bankospillet. Samtidig takker de for
alle de fine sponsorgaver.
Ved spisningen den 18. november
deltog 93 personer, som hyggede sig
og kiggede på julegaveideer.
Haastrup Forsamlingshus
Husk julefrokosten den 29. november
kl. 18.00. Pris: 250 kr.
Tilmelding senest den 24. november.
Dronningens udsigt
Der er givet tilsagn fra kommunen til
vores kikkert på 10.000 kroner. Niels
Peder Ellegaard arbejder videre på
sagen.
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 23. nov. kl. 9.00
Den 30 nov. er der ingen gudstjeneste
i Haastrup –
men i Jordløse kl. 19.00: JULEJAZZ
med efterfølgende rødvin og ost i

konfirmandstuen.
Smilet er den korteste vej mellem to
mennesker.
(Victor Borge)

Hvornår har du sidst været på kirkegården? Du skulle gå en tur
derop, der er sket store forandringer. På en del sløjfede gravsteder
er hækkene fjernet, og der er sået græs. Andre steder er der
plantet sommefulglebuske, lavendler, jordbær, forskellige andre
blomster, 2 æbletræer, 1 pæretræ og 1 mirabeltræ. Der er lagt ca.
100 forårsløg. Der er ved at blive anlagt en mindelund med gamle
gravsten. Det er bare SÅ PÆNT. Fra min side en tak til Ulrik – og han
har flere planer…

Haastrup SG & IF
Så er der godt gang i aktiviteterne, til gymnastik m/k er der tilmeldt
21 personer; badminton – 8 i Haastrup, 32 i Svanninge; yoga – 17;
skydning – 11 børn, desværre kun 3 voksne; juniorklubben har ikke
noget fast antal, men kører med 10 meget forskellige
arrangementer i løbet af året med et acceptabelt antal. Senior
gymnastikken har 10 deltagere.

Eva Bæk leder af senior gymnastik har sendt et indlæg:
Vi er 10 - 11 tøser i den modne alder, som mødes hver onsdag
klokken 14.30 - 15.30. Vi bruger vores krop på forskellige måder,
styrker de store muskel-grupper, finder måske nogle muskler, som
vi ikke bruger så tit, arbejder på at blive lidt smidigere, hopper og
løber – men ikke ret meget. Til tider laver vi noget sjovt, så vi får os
et godt grin. Vi kan altså sagtens være flere, så hvis nogen skulle
have lidt lyst, så kom dog og få en prøvegang. Skulle der være nogle
knøse – altså i den modne alder – som har lyst til at være med, er I
velkomne. ----- Med venlig hilsen Seniormotionisterne.

Journalist og forfatter Anne-Sofie Storm Wesche
opvokset i Haastrup, datter af hjemmesygeplejerske Hanne Storm,
har lige udgivet en bog til: FYN. Mennesker og steder. Denne gang i
samarbejde med fotograf Nils Lund Pedersen. En oplagt julegaveide. Tidligere skrevet bøger om Helle Virkner og Poul Reichardt.

Menighedsrådet
Der har været valg i menighedsrådet, og de har konstitueret sig
som følger: Formand Per Frank, næstformand Kirsten K.
Rasmussen, kontaktperson Carl H. Mølgaard, kirkeværge Per
Rasmussen, kasserer Anna M. Laulund.

Haastrup Friskole
70 elever og forældre har været i Odense Teater for at se ”Fest i
Lønneberg”. Det var en flot og festlig forestilling. Stor tak til
”Loppekassen”, der sponsorerede turen. Mht. skydningen så er
Haastrup børnene blevet nr. 25 ud af 296, meget fint. Skolen er
begyndt at forberede Lucia optog, som i år kombineres med et
pigekor. Optog i skolen den 12. dec. til morgensang, i kirken den
14. dec. kl. 15.30. Skolen er repræsenteret på Faldsled Julemarked
på søndag, den 23. nov. Her vil de oplyse og reklamere om skolen.
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