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Årets Landsby – kvalificering af forslag

VIGTIGE DATOER

Niels-Peter, Ernst og Marion er i fuld gang med at kvalificere forslagene
for stenene og pengene. Men man må gerne hjælpe os med at
kvalificere sine egne forslag. Aller forslag findes på hjemmesiden
www.haastrup-by.dk. Har man bruge for hjælp til kvalificering af sit
forslag, hjælper Anstina gerne med det. Du kan kontakt hende på:
72 53 16 85.

Søndag, d. 29. november kl. 14
Adventsgudstjeneste Jordløse
Kirke
Konstitueret menighedsråd
Formand: Per Frank.

Brug forsamlingshuset – også i disse tider

Næstformand og kasserer:
Kirsten Rasmussen.

Forsamlingshuset bliver af gode grunde brugt meget lidt i disse
coronatider. Det giver jo så plads til at lokalerne kan bruges til
noget andet. Der er på nuværende tidspunkt både gymnastik og
yoga i salene. Der vil også være mulighed for at andre aktiviteter.
Forsamlingsbegrænsningerne skal naturligvis overholdes! Der vil
dog opkræves 20 kr. pr. voksen til dækning af el og varme. Kontakt
til forsamlingshuset: www.haastrupforsamlingshus.dk

Kontaktperson: Anne-Lise
Sørensen.

Julefrokost 2020
Julefrokost ud af huset fra
Haastrup forsamlingshus
• Hvide sild m/karrysalat
• Halve æg med rejer
• Fiskefilet m/remoulade
• Ribbensteg m/ hj. Rødkål
• Frikadeller
• Lun leverpostej m/
champignon og bacon
• Brød og smør
• Risalamande
m/kirsebærsovs
Min 4 kuverter. 175,- pr.
kuvert alt inklusiv.
Ring evt. for ændringer eller
andre ønsker, så finder vi en
løsning på det.
Tlf: 60101197
Mange julehilsner
Lene Lut

Nytårsmenu 2020

Kirkeværge Jordløse: Jørgen
Lohmann Andersen.
Kirkeværge Haastrup: Frank
Petersen.
Sekretær: Lotte Helms.

Nytårsmenu ud af huset fra
Haastrup forsamlingshus
• Forret: Pocheret torsk med
klassisk pynt, sennepsdressing
og hjemmebagt flutes
• Hovedret: Kalvekotelet pyntet
med pom duchesse og mix af
løg, peberfrugt og bacon.
Serveres med ekstra pommes
duchesse, salat og paprikasovs
• Dessert: 2 slags
chokolademousse pyntet med
friske bær; Kransekage
Pris pr. Person 325,Karrysuppe til natmad kan tilkøbes
for 25,- pr. Person
Bestilling skal ske senest d. 21/122020. Tlf: 60101197
Mange nytårs hilsner
Lene Lut

Næste møde 19/1 – kl. 19

Lene Lut Take Away

På menuen til fredag, d. 4.
december: Oksebryst med
peberrodssauce og kartofler til
75 kr. pr. person.
Bestilling senest onsdagen
inden på tlf. 60 10 11 97.

Afhentning fredag mellem kl.
17 og 18 i Forsamlingshuset.
Svampetid!

Redaktion: udkigsposten@haastrup-by.dk, www.haastrup-by.dk, tlf. 50 50 97 76 (Marion)

1|Side

HAASTRUP NYHEDSBREV
Nr. 49/ 2020

siden 2014

UDKIGSP

STEN

fredag, d. 27. november 2020

Jul i Haastrup 2020 – corona-venlig og hyggelig
Børnene kommer og synger for dig – hvis du vil
Torsdag d. 17. december vil eleverne fra gruppe 1 og 2 tage på tur
ud i byen og synge julesange for dem der gerne vil have besøg. De
vil med en voksen gå rundt i små grupper og besøge alle dem der
er interesseret. Så kan man sidde ved et åbent vindue eller stå i
døren og nyde den dejlige julesang. Der vil snart være invitationer
ved købmanden og en liste, man kan skrive sig på, hvis man gerne
vil have besøg. Sara Bruntse og Maria Lundgaard

Husk! Dit barn kan hænge sin
julesok op hos vores
Købmand. Så kan der findes
noget lækkert hver dag!

Køb årets juledekoration fra Haastrup Friskole
Grundet Corona-situationen forgår salg af Haastrup Friskoles
juledekorationer i år pr. bestilling. Du kan enten selv hente i
skolegården eller få leveret til døren (kun Haastrup og den tætte
omegn). Det koster 35kr. pr. styk eller 2 for 50 kr.
Hvordan gør du? Du skal indbetale på MobilePay 8351DL og i
kommentarfeltet skriver du ”dit navn og din adresse” Fx (Ole,
Bygaden 201). Hvis du ønsker at hente den selv, skriv da ”navn +
selvhenter og dato”. (Fx Ole, selvhenter, d. 5/12).
Tak for din støtte og god jul! Henrik Ørtved (skoleleder)

Bestil tid til din julegudstjeneste
24. DEC. JULEGUDSTJENESTER
Haastrup Kirke kl. 13.00 og kl. 15.00
Jordløse Kirke kl. 14.00 og kl. 16.00
For at booke plads til en af gudstjenesterne i Haastrup skal du ringe
til Anne-Lise Sørensen 24 41 45 05.
For at booke plads til en af gudstjenesterne i Jordløse, skal du ringe
til Per Rasmussen 60 16 11 99.
Tilmeldingsfristen er 22. december og er efter først-til-mølle
princippet. Du skal ved tilmeldingen oplyse navn, telefonnummer
og antal personer. De, der har booket plads bedes derfor ankomme
mellem 20 min. og 5 min. før gudstjenesten. Det er påbudt at bære
mundbind i kirken, dog ikke når man sidder ned under
gudstjenesten. Flere informationer om juletiden i kirken – se bilag.

Ønsketræ
Træet i skolegården vil i
december
måned
blive
udsmykket med julepynt, der
kan tåle vejr og vind og kort
med juleønsker. Eleverne
bliver bedt om at skrive noget
de ønsker sig for den selv og
ønsker for hele verden. Alle i
Håstrup inviteres til at gøre
det samme.

Hvad sker der ellers?
Ved du om noget, der sker i
denne juletid i Haastrup? Så
skriv gerne til
udkigsposten@haastrup-by.dk
Send gerne informationer og
billeder, så vi kan pynte hver
udkigspost op til jul.
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