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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 15. nov. kl. 9.00
”Dommen”.
Gudstjeneste, den 22. nov. kl. 10.30.
Haastrup Folkemindesamling
”STAVN” er i denne uge blevet
præsenteret for pressen i Aastrup.
Hvis I ikke allerede har indbetalt
kontingent kan det nås endnu.
Medlemskab koster som i flere år
100 kr. hvis man vil modtage
”STAVN”, som for øvrigt er en god
jule- eller mandelgave. Vi deler det
rundt i uge 47/48.
Haastrup Friskole
Søndag er der jul i Faldsled, og
skolen har en stand, hvis du vil
hjælpe, så er der ledige vagter fra
10-13 og fra 13-16.
Haastrups projekter
Jeg håber, at I alle har afgivet jeres
stemme, ellers er det for sent.
Fredag, den 20, nov. bliver det
offentliggjort på Faaborg
Gymnasium kl. 16-18. Jeg vil sørge
for, at ”UDKIGSPOSTEN” vil være i
jeres mailboks fredag aften med
resultaterne.
Centerpladsen
Der er kommet et forslag fra
Ole Madsen:
”Skal vi ikke kalde pladsen for
Stranges Plads”.
Kommentar udbedes.
Orientering til ”tilflyttere”:
Nedrivningen af Stranges Hus har
givet plads til den nye P-plads.

Solveig Hansen er en flittig
”citatuddeler”. Så her er et til:
Alle har ur – men ingen har tid.
(afrikansk ordsprog)

STEN

14. NOVEMBER 2015
Læsegruppe i bibelkundskab
Følgende er modtaget fra Rikke Schultz:
”Tak for din mail. Vi er en lille gruppe, der er godt i gang, og vi håber
på efterhånden at blive flere. Vi arbejder med udgangspunkt i bogen
“Bibelkundskab”, der er en del af pensum på teologistudiets første
del. Vi undersøger, hvad der ligger bag den religiøse praksis, der
beskrives i det gamle testamente: gudeforestillinger, helligsteder,
ofringer o. lign. og sammenligner beskrivelserne i det gamle
testamente med tilsvarende forestillinger i de omkringliggende
kulturer som ægypterne, babylonerne, assyrerne og hititterne. Så vi

kommer langt omkring”.
Hvis I vil vide mere kontakt Rikke Schultz. Tlf. 61 83 21 69

Haastrup Børnehus
Venlig
P. T. harhilsen
Børnehuset 24 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn, og der
kommer i løbet af foråret 5 nye børn til vuggestuen, men der er plads
til flere, så ring endelig. Tlf. 82 38 90 30. Børnehuset vil også gerne
lave et arrangement for mødre grupper, gerne en onsdag formiddag.
Den 27. nov. er der juletur, hvor der hentes juletræ, måske kigger
julemanden forbi……

Børnegymnastik
Sidste tirsdag var jeg tilskuer hos børnegymnastikholdet. Det var en
fornøjelse, det var ret vanskeligt at tælle, hvor mange der var, men jeg
tror, at der var 12-14 stykker. Der blev tumlet, lavet øvelser, slået
koldbøtter, og samtidig stod man pænt i kø og ventede på at komme
til. Den sværeste øvelse var nok til sidst, hvor man skulle slappe af.
Stine Kjærgaard havde styr på ungerne, hun blev den dag assisteret af
Astrid Lundgaard og 2 mødre, ellers hjælper Stines mor.

KUNDE NR. 200 Michaela Pedersen
Modtog en stor plade chokolade.

KUNDE NR. 199 Jan Mørk
Fik en trøstepræmie:
En pose skolekridt.

Seniorskydning
Følgende er modtaget fra instruktør Ole Madsen:
”Er du +60 så har Haastrup SG&I et tilbud til dig. Mød op i kælderen
på skolen den 23. nov. kl. 14.30, så bydes der på en kop kaffe og en
snak inden skydningen. Der kan kun skydes med riffel, og du behøver
ikke at have skudt før. Der er ingen krav til udstyr”.
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