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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 29. nov. kl. 9.00
”Gud på vej”.
Julekoncert den 1. dec. kl. 19.00
Gudstjeneste, den 6. dec. kl. 9.00
Der bliver i de mørke timer sat lys på
kirken fra den 29. nov. af og måneden
ud. Dette er leveret af HALLOWEEN.
Hele Haastrup takker.
Kunst til Haastrup
Niels Peter er allerede gået i gang med
at søge penge til vores kunst. Han har
søgt ved Ny Carlsberg Fonden om
200.000 kr. Der kan man søge 4 gange
årligt, der er deadline i dec. måned.
Resten af pengene søges hos en lokal
fond hos Faaborg-Midtfyn.
HUSK - HUSK - HUSK
I weekenden kommer børnene fra
gruppe 3 rundt i byen og sælger
juledekorationer. Tag godt imod dem.
Haastrup Foredragsforening
Lige knap 50 personer overværede et
foredrag af Anne-Sofie Storm Wesche
og fotograf Nils Lund Petersen. De
fortalte specielt om bogen ”Fyn –
mennesker og steder”, om hvordan
man starter, hvordan man afgrænser,
hvordan man finder de rigtige folk at
snakke med. Meget interessant.
500.000 borgerbudget
Begge Haastrups projekter fra
Borgerbudgettet har skrevet deres
evaluering til Kommunen.
Forhåbentlig tænker arrangørerne sig
lidt mere om til næste år.
Dejligt… nu er der venteliste mht.
citater igen.
Anne Petersen, som er flyttet til
Svendborg:
Viden taler – men visdom lytter.
(Jimi Hendrix)

Skydning
Sidste onsdag var jeg på besøg hos ”skytterne”, Mads,
Sebastian, Lucas og Anna, alder 10-13 år. Nede i gangen
under skolen er der skydebane. Dvs. der bliver åbnet for
2 store ”kasser”, som ellers står langs væggen, der bliver
sat skillerum op, så der kan stå 3 skytter ad gangen. Alle
har selvfølgelig høreværn på. De betaler 20 kr. for 25 skud..
Skiven (ses til højre) bliver elektrisk placeret 15 m væk.
Børnene koncentrerede sig virkelig meget, og det var helt
klart, at de ønskede at skyde fuldtræffere. Ole forklarede
ellers pointsystemet, men det fattede jeg ikke rigtigt. Men
det er helt klart et godt tilbud til børnene. Om aftenen er
det så de voksnes tur.

Haastrup Friskole
Tirsdag den 17. nov. havde skolen besøg af 75 elever fra folke- og
friskoler. Der blev dystet i kreativ Lego leg og flickball (folboldskak).
Jasmin og Sebastian fik en 2. plads i Lego og kvalificerede skolen til
finalen i København i vinterferien.
Fredag i næste uge tager grp. 3 til Bernstorffminde for at se på
musical.
Så bliver der forberedt til Lucia. Der er Lucia i kirken den 6.
december, og på skolen er det den 14.december, hvor både
forældre og bedsteforældre er velkomne. Senere på dagen tager
luciaholdet til Steensvang i Faldsled.
Torsdag den 17. december inviteres alle til julefrokost på skolen fra
kl. 17.30. Man skal selv medbringe lidt til den store fælles buffet,
men der kan købes drikkevarer til sædvanlige fornuftige priser.
Tilmelding hos Købmanden, eller pr. mail til:
bestyrelsenhf@gmail.com eller skole.kontor@5662.dk

Haastrup telefoncentral
Jeg ved godt, at dette er et nyhedsbrev, men mon ikke det er en
nyhed for mange, at Haastrups Telefoncentral blev åbnet i 1915,
dvs. for 100 år siden. Den første central blev installeret Bygaden 19.
Senere blev der forhandlet med et telefonselskab og arbejdet blev
påbegyndt i 1914. Den 5. juli 1915 åbnede centralen med 6
abonnementer, i 1917 var der 44. På travle dage kunne der være 50
samtaler dagligt. I 1947 flyttede centralen til Banevej. På det
tidspunkt var der 144 abonnenter, og op på 4-500 samtaler dagligt.
Hvis I vil vide mere, så kig ned i Folkemindesamlingen.
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