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Shelterne

KORT NYT
Kend din by
Svaret fra nr. 20:
Bogen hedder ”Stavn”
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Hvor mange er der plads til i
shelterne i Byparken?

Desværre har de ikke været så meget i brug i år- i forhold til sidste
år, fortæller Erik Damgaard. Det koster 30 kr. pr. overnatning
pr. person, så det kan ikke være prisen, som gør udslaget. Pengene
skal betales til Købmanden. Større grupper plejer at tilmelde sig,
f.eks. skoleklasser. Pengene går i Byparkens kasse, som Jan
Thygesen står for. Desværre er der også overnattende, som
”glemmer” af betale. Men samtlige tilbagemeldinger fra gæsterne
er meget positive, alle er glade for deres ophold. De kan bruges
gratis af lokale, det benytter mange unge sig af.

Haastrup Udviklingsråd
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 14.12.
kl. 15.30. Luciaoptog.
Gudstjeneste den 21.12.
kl. 20.30. Syng julehits.

Den 4. november var der Egnsmøde i V. Aaby med deltagelse af
Horne, Bøgebjerg, Korinth/Ø. Hæsinge, Diernæs (deltog ikke)
Faldsled/Svanninge og Haastrup. Mødet var indkaldt af Fynsland.
Mødet drejede sig om øget samarbejde bl.a. i relation til
kommunens udviklingsstrategi og profil for Faaborg området. Der
var bred enighed om, at samarbejde er ønskeligt. Haastrup
Udviklingsråd har udpeget 2 personer, som skal varetage Haastrup
interesser mht. turisme, bosætning og beskæftigelse: Niels P.
Ellegaard og Linda Ellegaard. Det første møde finder sted i uge 3
2015.

EDB Kursus

”Min Købmand”
Havde ”open by night” i
fredags fra kl. 20-22. Man
kunne bl.a. rafle sig til prisen på
en flaske russisk champagne,
og smage på nye jule rødvin.
Der var tilfredsstillende mange
kunder.
Husk der er julehygge
den 21. december kl. 11
Der kommer senere opslag hos
købmanden.

I onsdags var der så orienterende møde i Aktivitetskælderen. Der
var 18 fremmødte. Kenneth Johansen fortalte om kurset, og der
blev 12 tilmeldinger, som er et maks. antal, så det passer meget
fint. Gorm Jensen, Søren Hansen, Ole Christensen og Aage
Kristensen vil under kurset være behjælpelige. Så må vi jo heller
ikke glemme det arbejde, der gøres for at få Aktivitetskælderen til
at fungere. Det varetages af Ole Madsen og Jan Thygesen; og
medens jeg er ved at dele roser ud, så skal Niels Peder Ellegaard og
Peter Jensen DTE også have en buket.

Haastrup Friskole
Ud over at være med i kirken på søndag, så tager pigerne også ned
på plejehjemmet Steensvang på tirsdag fra kl. 10.00-12.00.
Fredag den 19.12 er sidste skoledag, der bliver julehygget i
klasserne, og kl. 11.00 vil der være børnegudstjeneste i kirken.

Haastrup Forsamlingshus
Det er aldrig for sent at blive den,
man gerne vil være.
(Ukendt)

Man hører” noget” ude i byen for øjeblikket!!!
Er der noget om snakken, eller er det bare trætoppenes susen?
Sommetider er sandheden bedre end fortielsen.
Hvor kommer rygterne fra?
Jeg tror, at vi alle meget gerne vil vores Forsamlingshus.
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