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Sammen om livet – mod ensomhed hos ældre
I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder en gruppe i
Falsled/ Millinge/ Svanninge og en gruppe i Haastrup med et nyt
projekt ”Sammen om livet”. Det primære formål med projektet er, at
forebygge og bekæmpe ensomhed – især hos de ældre. Der arbejdes
lige i øjeblikket i 2 spor: 1) Hvordan når vi dem, der er ensom? Og 2)
Hvilke tilbud er der og/ eller kan skabes for dem, der er ensom? Her er
der et tæt samarbejde med bl.a. hjemmeplejen, som kan bringe
budskabet til de ældre. Men der er også tænkt andre aktører med ind
i det.
Nu ligger der de første ideer om at informere ensomme om tilbuddene
i de respektive byer. Det kan være via en frokostinvitation i
sognegården/ forsamlingshuset og/ eller en individuel håndhold
indsats for at få den ensomme involveret i en konkret aktivitet.
Disse ideer forventes afprøvet i løbet af de første 3 måneder af det nye
år, hvor hjemmeplejen informerer om vores respektive invitationer og
vi så skaber en organisering omkring de forskellige tilbud. Det lyder
stort, men egentlig handler det i høj grad om at bruge det, vi allerede
har og det vi måske allerede har planlagt. Og selvfølgeligt den rigtige
måde at kommunikere dette på.
Projektet kører i en periode over 2 år. Den giver plads til at afprøve en
masse forskellige tiltag, lave fejl og lære af dem. Men også at tage fat i
det, der virker og få dette godt etableret i vores fællesskab. I vil kunne
høre mere herom i det nye år – både her i Udkigsposten og på byens
hjemmeside.
Karin Ottosen er én
af 2 projektleder på
”Sammen for livet”.
Her drøfter hun to
forskellige informationsmodeller med
Mikael, Eva og
Marion. Der var flag
og brunsviger, da
det var på Mikaels
fødselsdag.
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VIGTIGE DATOER

Søndag, d. 6. december kl. 14
Adventsgudstjeneste Haastrup
Kirke
Torsdag, d. 10. december
Julekoncert med Børnehaven og
Vuggestuen på Elmevænget
Torsdag, d. 10. december kl. 19
Julekoncert med Musikzak
Fredag, d. 11. december – jul
for forældre i børnehaven

Jul i kirken
Vær opmærksom på at bestille
pladser til julegudstjenester. Se
bilag. Informationer om Luciagudstjenesterne
både
i
Haastrup og Jordløse forventes
at komme i næste uge.

Lene Lut Take Away

På menuen til fredag, d. 11.
december:
Glaseret
hamburgerryg med grønlangkål
og brunede kartofler til 75 kr.
pr. person.
Bestilling senest onsdagen
inden på tlf. 60 10 11 97.

VIGTIG INFORMATION Der er nu lukket for vandet og toilettet ved
Afhentning fredag mellem kl.
shelterne, og det vil der være til foråret igen melder sin ankomst.
17 og 18 i Forsamlingshuset.
God vinter Parkudvalget.
Svampetid!
Redaktion: udkigsposten@haastrup-by.dk, www.haastrup-by.dk, tlf. 50 50 97 76 (Marion)
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En udviklingsplan for Haastrup

Borgerbudget 2021

Samtidigt med projektet ”Sammen om livet” er Haastrup også med
i et andet projekt sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og
Konsulentfirmaet Resonans: At formulere en udviklingsplan for
vores landsby. Baggrunden danner en landsbyanalyse, der blev
lavet for et stykke tid siden.
Det specielle ved Haastrup er, at vi er en velfungerende landsby
med købmand, skole og børnehave, samt et stærkt fællesskab. Og
derfor er det spændende og lave en udviklingsplan også for en
”type” landsby, der er fortsat godt stillet.
I Haastrup er der nu sat en styregruppe sammen, hvor der som
næste led drøftes, hvordan vi sikrer, at det bliver hele byens plan
og alle kan bidrage til og være en del af denne proces.
Der forventes en færdig udviklingsplan til sommer 2021. I vil bl.a.
her i Udkigsposten og på vores hjemmeside både informeres,
inviteres og opfordres i nærmere fremtid.

Faaborg-Midtfyn Kommune
har besluttet at bibeholde
Borgerbudget også for 2021.
Her kan borgerne komme med
forslag og efterfølgende
stemme om det. Processen vil
dog være anderledes, end vi
hidtil har oplevet. Vi er samlet
i hele Faaborgegnen til en
pulje, hvor der så stemmes.
Der
drøftes
stadig
i
styregrupperne ift. Retfærdig
afstemning. Allerede i januar
vil i se annoncer i aviserne og
selve afstemningen finder
sted i november 2021. Glæd
jer!

Nyt fra skolen, børnehaven og vuggestuen
I torsdags skete
det: Træer købt
i Borgerbudget
blev plantet af
de
”små”
sammen med
de ”gamle” –
sammen
om
livet i Haastrup.
Se flere billeder
på Haastrups
facebook.

Der blev plantet 1 blommetræ, 2 kirsebærtræer og 7 forskellige
sorter æbletræer. Og alle hyggede sig. ”Børnene knoklede, og så
havde de også energi til at synge julesange for os”, siger Inge
Ellegaard begejstret.
Der er julestemning både i børnehave/ vuggestuen og i skolen. Der
var klip-og-klistre-dag, der er pakkekalendere i grupperne, julehuer
på hovederne og drillesmil på læberne. Mon nisserne er flyttet på
loftet i børnehaven igen? Får de lov til at besøge børnene hjemme?

Har du husket at bestille
julemenu eller nytårsmenu hos
Lene Lut? Du kan nå det endnu.
Se menuen og prisen kan ses på
forsamlingshusets facebook.

Første gang man støder på
”Horstorp” er i 1396 … læs
hele Haastrups korte historie
på vores hjemmeside her.

Købmands-skærm
I har måske lagt mærke til, at
både sidste og denne uges
Udkigsposten ikke er tilpasset
til skærmen ved Købmanden.
Det skyldes alene tidsmangel
hos redaktøren og jeg håber, I
kan tilgive.

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