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KORT NYT
Gudstjeneste, den 11. okt. Kl.
10.30.
Gudstjeneste, den 18. okt. INGEN
Haastrup Friskole
Der er kommet 2 nye elever på
skolen: Sofie i grp. 3, og Silas i grp.
2. VELKOMMEN TIL.
Rettelse
I sidste uge skrev jeg, at 10.000 kr.
skulle være til hjertestarterkursus.
Der skulle selvfølgelig stå: ”Være
til hjælp til en hjertestarter”.
Røde Kors indsamling
I Haastrup blev der i søndags
samlet ind af 5 personer, i alt
5166,00 kr. lidt over
gennemsnittet i Faaborg. FLOT.
Halloween hos Købmanden
Hjælp Købmanden med
halloween udsmykningen, kom
med dit udskårne græskar,
torsdag den 15. okt. kl. 16.00. Der
er en overraskelse til alle børn,
som kommer med et græskar. Tag
gerne mor og far med, der er
kaffe på kanden.
Haastrup Foredragsforening
HUSK den 19. okt. kl. 19.30.
Politiinspektør KIM KLIVER, bl.a.
meget kendt for sit arbejde her i
september måned, hvor han stod
for indsatsen mht. flygtningene.
Tag en skrivelse hos Købmanden.
Kim Kliver er også en meget
underholdende foredragsholder.
Solveig Hansen står igen for
ugens citat:
En nations storhed og moralske
fremskridt kan bedømmes på
måden, dens dyr behandles.
(Ghandi)

STEN

10. OKTOBER 2015
Haastrup Friskole
Jeg overværede skolens morgensang mandag, den 5. oktober, den
dag, som var ”lærernes dag”. Det var dejligt og en fin start på dagen
for børnene. Først gik de tur ca. et kvarter, derefter samledes man i
samlingssalen. Silas S. og Julie fra grp. 2 ordnede, så sangene blev
vist på projektoren, og alle kunne læse teksten. Efter første sang gik
pigerne hen til en tavle og fortalte, hvad dag, dato, temperatur,
nedbørsmængde og gav en kort vejrudsigt. Meget professionelt.
Derefter blev der sunget igen, og så spurgte pigerne, om der var
nogen, som ville have ordet: Det ville bl.a. Rie, bestyrelsesformanden. Hun havde indkøbt et æbletræ i dagens anledning, et
Ingrid Marie træ, og hun fortalte historien om træets tilblivelse. Klik
ind på http://www.fyens.dk/Fritid/Ingrid-Maries-

minde/artikel/1075428
Børge Larsen vandt
konkurrencen om at
strikke en hue
hurtigst. Jeg håber, at
han deler med Helle!!

Open by night
Fredag den 2. oktober var der fra kl 20-22 rykind hos Købmanden.
Der var faktisk fyldt op med biler i området, der var ca. 120
besøgende, som kunne rafle om prisen på 5 rundstykker og en
drømmekage, der var smagsprøver på Skagen øl, og chokolade.
Anne Lise Andersen vandt en MEGET STOR KØBMANDSKURV.
Den anden kurv vandt Jørgen Hansen fra V. Hæsinge.
Det var i det hele tage en dejlig social aften for os Haastrupper.
Der blev hygget om os af Anne og Kent, og deres familie.

It Kursus for øvede
Der er blevet søgt kommunen om hjælp til IT kursus. Der blev givet
afslag med henvisning til folkeoplysningsloven, her er der kun
hjælp til og med 25 årige. Der er så søgt hjælp hos DTE, og der er
der blevet givet tilsagn om 50 % støtte. Der er 7 personer fra sidste
hold, som er interesseret, så der er mindst 5 ledige pladser.
Intromøde den 21.10.15 kl 10.00 i Aktivitetskælderen. Prisen bliver
45,00 kr. pr gang a 2 timer, alt inklusiv. Gorm Jensen styrer det
praktiske med frivillige hjælpere. Tilmelding hos Inge Ellegaard,
62 68 15 54

Halloween
Børneweekend den 16. og 17. oktober. Pladsen åbnes kl. 17.00, og
der er mulighed for græskar skæring og sminkning af børn.
Parken åbner kl. 18.30-21.30. Parken er tilpasset børn, man
fraråder dog børn under 4 år. Entre 50.00 kr.
For voksne er det den 23/24. og 30/31. oktober fra kl., 19.00-24.00
Man fraråder børn under 12 år. Entre 150 kr.
Dejligt, hvis Haastrup ”pynter” byen ”skrækkeligt” igen i år.
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