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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 22. nov. kl.
10.30”En ny jord”.
Gudstjeneste, den 29. nov. kl. 9.00.
Læs på side 3 om kirkekoncert den
1. dec. kl. 19.00
Haastrup Forsamlingshus
Har I husket at bestille bord til
julefrokosten i Forsamlingshuset?
Det er den 28. november kl. 18.00.
Tilmelding hos Købmanden seneste
den 25. nov. Pris 250 kr. pr. kuvert..
Seniorskydning
Husk alle +60 årige at møde op i
kælderen på Friskolen og få en snak
med instruktør Ole Madsen, mandag
den 23. nov. kl. 14.30.
Haastrup Kirkegaard
Så er vores graver Ulrik Rindebæk
på arbejde igen. For tiden pynter
han gravene med gran.
Haastrup Forsamlingshus
Overskuddet fra bankospil var på
13.000 kr. Ulla skriver:” Tak til alle
sponsorerne, og til dem, der kom og
bakkede op omkring aftenen”.
Haastrup Friskole
3. og 4. kl. siger tak for en hyggelig
aften den 13. nov. Tak til de fremmødte, og til sponsorerne. Der blev
et pænt overskud til ”Danfoss
Univers”. Læs i næste uge om
skolens aktivitet fra denne uge.
(Pladsmangel).
Citater
Denne uge skal jeg selv hen og finde
et citat, der er ingen på venteliste!!!
Livet er nu. Det er ikke i morgen.
( Hans Edvard Nørregaard-Nielsemn)

STEN

21. NOVEMBER 2015
Haastrup Menighedsråd
Menighedsrådet har konstitueret sig på mødet den 11. november.
Formand: Per Frank, Næstformand: Kirsten K. Rasmussen,
Kirkeværge: Per Rasmussen, kontaktperson: Carl Henrik Mølgaard.
Det var genvalg til alle. Om et år er der nyvalg til menighedsrådet i
november.
Per Frank skriver: ” Der vil sikkert blive brug for nye i menighedsrådet. Vi vil løbende orientere om rådets arbejde i kirkebladet og ved
opslag. Vi takker alle for den gode opbakning til arrangementer i det
forløbne år”.

Haastrup Friskole
Næste weekend, den 28./29. november har skolen salg af
juledekorationer, så tag venligt imod deres besøg.
Eleverne samles dagen før nede hos DTE og laver dekorationerne.
Derefter spiser man sammen i DTE’s kantine, nogle forældre laver
mad. Dette arrangement er for ældste gruppe og pengene går til
klassekassen. Pt er der omkring 25 børn og 25 voksne tilmeldt.

Haastrup Foredragsforening
Mandag, den 23. nov. kommer forfatter Anne-Sofie Storm Wesche
og fotograf Nils Lund Petersen og holder foredrag kl. 19.30 i Haastrup
Forsamlingshus. Sammen har de udgivet bogen ”Fyn, mennesker og
steder”. Anne Sofie er datter/barnebarn af vores tidligere
hjemmesygeplejersker Hanne Storm og Inger Bøgelund, og er vokset
op i Haastrup. Anne Sofie har udgiver biografier om Helle Virkner,
Poul Reichhardt og Kirsten Walther. Til næste år kommer en bog om
Dyrehaven. Nils Lund Petersen har taget nogle fantastiske fotos til
Fyn bogen, Der vil være mulighed for at købe nogle fotos, som er små
kunstværker.
Foredraget er støttet af
.
Det koster 30 kr. for ikke medlemmer, kaffe/te og kage 40 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje
Haastrup Forsamlingshus har søgt ovenstående pulje om hjælp til
udskiftning af bl.a. døre, tagrender og fuger, et beløb som udgør
38.776 kr.
(frivillig arbejdskraft 22.340 kr.). Man har desværre fået afslag med
den begrundelse, at puljen ikke har praksis for at støtte opgaver
vedr. renovering i aktivitets- og forsamlingshuse.
Aktivitetspladsen i Haastrup har søgt om 10.000 kr.
Der er givet tilsagn på 10.000 kr. Man mener, at Haastrup igennem
årene har arbejdet med forskellige initiativer og tiltag til forskønnelse
af byen, og dermed skabt noget for beboere og turister.
Aktivitetspladsen supplerer de eksisterende aktiviteter og kan
medvirke til at motivere kommende børnefamilier til at bosætte sig i
området. Hele projektet er sat til 283.528 kr. eget arbejde 30.000 kr.
Anna Margrethe og Ole Laulund har fået en dejlig pige 3390g og 52 cm. HJERTELIG TILLYKKE
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