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Fyns Amts Avis
Avisen er begyndt på en månedlig prisuddeling i lokalpolitikken.
December måneds folkeligste:” Det nye initiativ borgerbudgettering
lokkede med en halv million til realisering af borgernes gode ideer.
Det lykkedes at aktivere tusinder af borgere. 42 forslag blev sendt
ind, mere end 3600 borgere stemte. Det endte i en fæl skuffelse for
mange, da et projekt, Carl Nielsens Legepark, løb med hver en krone.
Dermed lignede det er selvmål for lokalsamfunds- og
planudvalgsformand Anne Møllegaard Mortensen (DF), men efter
målfoto sætter vi flueben ved folkeligheden”.

Mail fra Lokale og Anlægsfonden
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 20. dec. kl. 9.00
v. Pernille Borum Stengaard.
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”.
Lørdag, den 26. dec. INGEN.
Søndag, den 27. dec. kl. 19.00 er der
en særlig sanggudstjeneste, hvor der
synges julehits.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Lørdag den 19. dec. kl. 11.00 kommer
julemanden til Haastrup, Han stopper
op hos Købmanden og har godter med
til børnene. Der vil være kaffe til de
voksne.

Dejlig er Jorden,
prægtig er Guds Himmel,
skøn er Sjælenes Pilgrimsgang:
Gennem de fagre
Riger på Jorden
gå vi til Paradis med Sang!

Vi har modtaget et nyhedsbrev fra Fonden: ”På lokale og
Anlægsfondens seneste bestyrelsesmøde blev der tildelt
Kr. 3.403.544 til 28 mindre projekter. Støtten gik bl.a. til
aktivitetspladser, spejderhytter, et fiskehus, et klublokale, et
svæveflyvecenter og bålhytter.
Grundejerforeningen ”Fællesskabet Haastrup” modtager 180.000 kr
til etablering af en aktivitetsplads på 1600 m3. Pladsen får
parkourredskaber og møbler, der både kan bruges til aktiviteter og
til ophold. Pladsen bliver offentlig tilgængelig”.       

Min Købmand i Haastrup
TORSDAG,
FREDAG,
LØRDAG,
TORSDAG,
FREDAG,

DEN 24. DECEMBER
DEN 25. DECEMBER
DEN 26. DECEMBER
DEN 31. DECEMBER
DEN 01. JANUAR

Åbningstider i julen:
07.00 - 12.00
08.00 - 18.00
08.00 - 18.00
07.00 - 15.00
10.00 - 16.00

TAK TIL ANNE OG KENT FOR DEN SERVICE DE YDER TIL OS ALLE
VI ØNSKER DEM EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Haastrup Friskole
Fra skolens ”fredagsbrev”:
”Tak for en hyggelig julefest med sang, dejlig mad, musikalske
indslag og dans om træet med selve julemanden. Og tak til
bestyrelsen for at have tænkt på personalet med en julekurv”.
”Ungdomsklubben mangler frivillige hjælpere. Klubben er åben
torsdag fra 18:30-ca.21:00 – al hjælp er velkommen og en enkelt
aften i ny og næ er også okay. Der er møde hos Rie d. 30/12 kl
16:00, hvor aktiviteter og vagtplan skal planlægges. Har man
spørgsmål kan Allan Rosdal kontaktes på 25 75 80 89”.

Udkigsposten
Redaktøren har besluttet at holde juleferie. Det er planen, at
udkomme igen lørdag, den 9. januar 2016. Hvis det skulle ske noget
meget usædvanligt, så kommer der selvfølgelig et ekstranummer.
Jeg ønsker alle
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR

www.haastrup-by.dk
 indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en e-mail til halsmose9@gmail.com 

