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Skt. Hans

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den, 28. juni INGEN
Gudstjeneste den, 5. juli KL. 10.00
En rettelse
Jeg skrev i sidste udgave, at
Mogens og Birthe vandt trillebørsringridningen ved Byfesten.
Det er delvist rigtig, de måtte dele
1. pladsen med Carsten
Svenningsen og Michael Krogh.
Redaktionen beklager.

Jordløse Marked.
Den 3. og 4. juli er der marked i
Jordløse. Måske er der nogen fra
Haastrup, som kunne tænke sig
en stand, eller blot besøge
markedet. Information hos
Karina, tlf. 28 68 17 72, eller mail
familien-nielsen@hotmail.com .

Det var pragtfuldt vejr til Skt. Hans i år, så det lokkede rigtig mange
Haastrupper op i Byparken. Der var vel en 50 stykker til spisning, og
senere til båltalen og bålafbrænding var der mindst 100 personer.
Jeg var blevet bedt om at påtage mig at holde talen. Jeg udbad mig
først betænkningstid, for det kom meget overraskende. Hvad skulle
jeg tale om? Det blev så til et ja, og jeg valgte et emne om min
tilknytning til Haastrup – om indstillingen til livet:” Vær glad, lev
længere” – hvad er lykke /glæde – lidt om tiden: ”Hastetid og
Ventetid” men prøv at lave noget ”Væretid”, og jeg sluttede af
med et digt af Benny Andersen. ”Vi har tolv ure i huset”.

Haastrup Friskole
Sidste uge var gruppe 2 og 3 på Avernakø, for at besøge Jacob, og
de havde en god tur. Gruppe 1 havde hygget sig med at have skolen
for sig selv. Der var besøg af Kira Hansen i gruppe 3 med henblik på
skoleskift fra næste skoleår, Sekretær Hanne Kok har fået arbejde
på Enghaveskolen. I ugerne her inden ferien arbejdede skolen delt
op i tre grupper og roterede rundt på legeværksteder. ”En uge med
leg på tværs er med til at udvikle det sociale rum. En vigtig
forudsætning for at kunne lære, er at det sociale fungerer” skriver
skoleleder Henrik, i sit fredagsbrev. Sidste skoledag var torsdag, den
25. juni, som blev afsluttet med en grill aften.

Esther Rützou
At vove, er at miste fodfæste et
øjeblik – ikke at vove er at miste
sig selv.
(Søren Kirkegaard<)

Kirkesanger i Haastrup og forfatter Esther Rützou vil hver mandag
sommeren igennem i Den gamle Gaard i Faaborg fortælle om
kendte faaborgensere. Der lægges ud med fortælling om Mads
”tomat” Rasmussen. Hver gang er der besøg af en ny professionel
gæstefortæller, der fortæller en fiktiv historie, der klæder Esthers
historie. Første gang er den 29. juni fra kl. 17.00-18.30, og
gæstefortælleren er Mads Lund, som fortæller om Maleren fra
Firenze. Det koster 50 kr. at deltage.

Egnsmøde

Niels Peder Ellegaard
”Mener at det er helt ok, at
Prinsgemalen var i Haastrup til Byfest,
efter alle de gange han har besøgt
Dronningen og Prinsgemalen”. Her et
foto fra 2012.

I mandags blev der afholdt Egnsmøde i Vester Aaby. Der har været
kontakt med Jyske Bank, Sparekassen Fyn og Danske Bank om at
lave en finansieringsmodel på de huse, vi har til salg i vore områder.
Danske Bank ønsker ikke at deltage. N. P. arbejder videre med
andre banker. Ligeledes har der været kontakt til ejendomsmæglere, EDC, Home og Nykredit. De vil på deres elektroniske
annoncer, sætte et link til den hjemmeside som passer til husets
beliggenhed.
Der mangler ”kun” 60.000 kr. i det budgetterede. Der prøves på at
søge flere fonde. Der arbejdes stadigvæk med emnerne bosætning
– turisme – og kulturarv.
Karen Elberg, som lavede en rapport om Haastrup i 2009, kommer
til det næste møde, som er den 27. august.
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