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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 6. dec. kl. 9.00
v/ Anette Agersnap. Med Luciaoptog.
Gudstjeneste, den 13. dec. INGEN.
Er det ikke
stemningsfuldt og
smukt?

Læserbrev fra Birthe Kærslund:
”Så blev julen sunget ind i vores smukke
kirke. Fuldt hus. Det var sådan en dejlig
aften. Der blev sunget om de små. Dem,
vi er så bekymret for, og som skal arve
denne ufredelige verden. Jeg så over på
en far og hans datter, og jeg så: omsorg,
kærlighed, tro og håb, akkompagneret
af de dejlige julesange. Så blev man
sikker på, at ondskaben ikke skal få lov
at dominere”.

Skilt på
døren

Amalie og
hendes
tæppe

Der spilles
”ludo” fra v. Ida,
Mathilde, Emilie
og Rose

Passeren
Der passes 16 børn fra 0-3 kl. hos Ellen Møller og flexjobberen Marianne
Kragh. Ellen møder kl. 6.20-7.45, Så kører hun i egen bil til Horne og
henter 4 piger, (bussen henter andre elever), imens kigger Henrik eller
Søren efter børnene. Ellen og Marianne kommer igen mellem 13.30 og
14.30. ”Passeren” lukker kl. 16.30/fredag kl. 15.30. Ellen har arbejdet
med børnene i 11 år. De beskæftiger sig meget selv, pigerne spillede
”Ludo” hele tiden, mens jeg var der. Marianne tegnede og lavede
puslespil med andre. Der er en masse spil, der er mulighed for at lave
kreative ting bl.a. det flotte tæppe, urtepotteskjulere af rullet avispapir,
og de kan lære at passe blomster. Det koster 900 kr. om måneden for
morgen /eftermiddag.. Man kan også købe et ”klippekort” med 13 klip,
som kan fornys hver 3 måned, det koster 650 kr.

Haastrup Kirke
I søndags ved gudstjenesten blev det første adventslys tændt af Colin
og William Bates med den evige ild. Det var Sankt Georgs Gildet, som
Jytte Madsen repræsenter, og hun læste dagens tekst. Drengene fik som
tak et mærke til deres spejderuniformer.

Karen Elberg
Julefrokost
Der var 54 tilmeldte til julefrokosten i
Forsamlingshuset. Det forlyder, at det
var en meget hyggelig aften med god
mad og musik. Der er desværre ikke
plads til de fine fotos af maden.
Christina Wagner Jørgensen:
”Hvis du lever, til du bliver 100 år,
så vil jeg leve, til jeg bliver 100 år minus
1 dag, så jeg ikke behøver at leve uden
dig”
(en kærlighedserklæring fra Peter Plys)

Karen er blevet en flittig gæst her i Haastrup. Hun er ved at samle
informationer om faktisk alt her i byen. Der bliver samarbejdet på tværs,
Friskolen er meget involveret, de skal bl.a. hjælpe med at få Haastrup på
Facebook, der er også indledt er samarbejde med Folkemindesamlingen,
og der skal ”skabes” et gennemgående logo og ligeledes flyers, som skal
fordeles rundt omkring på Fyn. Hun har møder med foreninger, og skal
snakke med pendlere også. Alt sammen for at danne sig et billede af
dagliglivet i Haastrup, så vi kan sælge os bedst muligt.

Haastrup Friskole
Eleverne var rundt i Haastrup og sælge juledekorationer i weekenden,
de blev knap solgt alle, men de kan nu erhverves hos købmanden.
1 stk. 30 kr. – 2 stk. 50 kr.
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