UDKIGSP
NYHEDSBREV NR. 49

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 13.dec. INGEN
Gudstjeneste, den 20. dec. kl. 9.00
V. Pernille Borum Steengaard.
Kirken i julen
Den 24. dec. er der festlig
gudstjeneste kl. 14.00. Musikken bliver
i år beriget med saxofonmusik, spillet
af Signe Krunderup Emmeluth.
Fredag, den 25. dec. kl. 10.30. ”Ordet”
Søndag, den 27. dec. kl. 19.00 er der
en særlig sanggudstjeneste, hvor der
synges julehits.
Dødsfald
Frank Aaholm Madsen, Tappernøje 5.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Torsdag, den 17. dec. kl. 17.30 er der
julefrokost i skolen. Man skal selv
medbringe mad til den store fælles
buffet. Tilmelding hos Købmanden
eller på skole.kontor@5662. dk .
Sidste skoledag er den 18. dec.
Skolen starter igen den 4. jan.
Julegaveideer
Hvorfor ikke give et gavekort til en
aktivitet her i byen?
Haastrup SG & IF har interessante
tilbud til alle aldre.
Hvad med ½ års abonnement i
motions- eller spinninglokalet?
Kontakt Kjeld Kristensen på
Telefonnummer 60 16 93 53.
Sidste forslag, som også er egnet til
mandelgave: Tidsskriftet STAVN.
Koster 100 kr. kontakt Ole Madsen på
telefon nummer 22 80 85 07.

Else Marie Pedersen:
Velsignet er den, som intet forventer,
for han vil aldrig blive skuffet.
(Benjamin Franklin)

STEN
12. DECEMBER 2015

Læserbrev fra Jens Sylvest:
”På min cykeltur om morgenen: Jordløsevej – Haastrupvej –
Møllergyden – Dilshøj samler jeg dåser. I november måned har jeg
samlet 104 dåser, største antal på en tur var 17 stykker. Det er alt for
meget, og noget svineri!
Vores vejsvin har indtil nu været fyldt 4 gange, så det tager også en vis
mængde på samme strækning”.
Jeg ved ikke, hvordan vi får folk til at lade være med at smide affald?”
Jeg har desværre heller ikke en løsning på problemet, men jeg bliver
sååå glad, når jeg ser Haastrupper gå tur med en plasticpose og samle
affald, og det er der heldigvis mange, der gør. Jeg forstår heller ikke, at
man kan transportere noget fyldt, men kan ikke transportere noget
tomt!!

By- og Egnsprofiler – hvad er det?
Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny strategi for udviklingen i kommunen. Det drejer sig om at fastholde indbyggerantallet.
Strategien deler kommunen i tre centrale områder, som de kalder:
”Forstadsbåndet”, ”Ringe og opland” samt ”Faaborg og opland”.
Der ses et behov for, at vi sammen får beskrevet vor egn nærmere, og
får præciseret, hvad der er vort særkende og kvalitet.
Kommunen har fået hjælp fra en udviklingspulje: ”Yderområder på
forkant”. Det er RealDania-Fondet, Staten og Kommunernes
Landsforening, der står bag puljen, og der er indgået en aftale med
rådgivningsfirmaet ”Urban Goods”.
Lige nu indsamles en masse viden og informationer ved hjælp af
samtaler, kortlægning og videooptagelser. Det er borgerne i FaaborgMidtfyn Kommune, der skal skabe indholdet, da det er os, som er
eksperter i vores egns særheder. Resultatet af arbejdet, der løber
frem til sommeren 2016, er, at hver egn får udarbejdet en profil, der
kendetegner deres område.
En af de første aktiviteter – tag et billede og send det til kommunen.
Hvorfor bor du her? Hvad kendetegner din egn?
Brug #voresegn, tilføj din placering og del det via instagram eller
facebook.
Billederne samles på www.voresegn.dk
Jeg har hele kommunens skrivelse liggende, hvis du er interesseret,
kan jeg sende det til dig.

Min Købmand
Fredag var der vinsmagning, det var et godt besøgt og hyggeligt
arrangement.
3. søndag i advent: Skrab dig til lækre præmier.
Lørdag, den 19. dec. kl. 11.00 kommer julemanden forbi.
Han har godter med til alle børnene, og der er kaffe til de voksne.
Hele december måned har børnene haft fine sokker hængende hos
købmanden. Mon ikke der også har været godter i.
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