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Der er liv i vores forsamlingshus …
Selv om forsamlingshuset er hård ramt af manglende indtægter fra
fester i huset, holdes der gang i vores alles forsamlingshus.
Idrætsforeningen har lejet sig ind til gymnastik, motion og yoga. Der
finder børnenes læseklub sted (sponsoreret af Hyggeteket) og Lene
bliver ved med at røre i gryderne og tilbereder lækker Take Away,
Jule- og Nytårsmenuer til hjemmet.

Julefrokost 2020

Nytårsmenu 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 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
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Søndag, d. 13. december kl. 16.30
Luciagudstjeneste i Haastrup
Kirke – se omtale side 2!
Søndag, d. 13. december kl. 15
Gudstjeneste i Jordløse Kirke
Torsdag, d. 17. december kl. 16
Børnene kommer og synger for
dig – Tilmelding hos Købmanden

Lene Lut Take Away
På menuen til fredag, d. 18.
december: Stegt flæsk med
persillesovs til 75 kr. pr. person.
Bestilling senest onsdagen
inden på tlf. 60 10 11 97.
Afhentning fredag mellem kl. 17
og 18 i Forsamlingshuset.
OBS: næste Take Away fre, d. 8.1.21

Der er lys i vores forsamlingshus …
Haastrup Forsamlingshus har her ved årsskiftet 20/21, fået monteret,
planforsænkede super energivenlige SKYLED-R armaturer i entré, hall og
forbindelsesgang, af frivillige kompetente autoriserede medlemmer.
Hvilket vil reducere elafregningen betragteligt, for lejere af huset. SKYLED
armaturerne er venligst sponsoreret af INWAVE Aps, 5600 Faaborg.
INWAVE er et meget seriøst importfirma af moderne og tidløst
energibesparende LED belysning, og står til rådighed med faglig
kompetent viden, om alle former for LED belysning. Kontakt blot firmaet
for vejledning inden for belysning. Carl Olav
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Luciagudstjeneste i Haastrup – allerede fyldt op
Luciagudstjenesten søndag, d. 13. december kl. 16.30 er desværre
kun for familier, hvis børn går Lucia. Som til julegudstjenesten er
der begrænsede pladser – og disse blev allerede fyldt op med
forældre og bedsteforældre samt søskende til de børn, der går
Lucia, oplyser kirken. Vil man gerne deltage i en gudstjeneste på
søndag, kan man deltage i Jordløse kl. 15, hvor der ikke er
Luciaoptog. Husk, du kan benytte dig af kirkebilen, hvis du ikke selv
har mulighed for transport. Det er ganske gratis til og fra
gudstjenester på konto 1069. Kontakt Faaborg Taxa 62 61 88 00
senest dagen før kl. 18.
Udkigspostens og hjemmesidens redaktion arbejder samtidigt på,
om Luciaoptoget kan optages og afspilles hos Købmanden på
skærmen (uden lyd) og på hjemmesiden (med lyd). Vi lover intet,
men giver alt for at det kan lykkes.

Nyt fra skolen, børnehaven og vuggestuen
I torsdags sang børnene fra børnehaven og vuggestuen for
beboerne i Elmevænget. En hemmelig rapporter har kunne lave
videooptagelser, som kan ses på vores hjemmeside her.
I fredags gik børnene fra gruppe 2 Lucia for deres skolekammerater
og lærer. Astrid Marie Kjærgaard er i år Luciabruden. Forældrene
måtte desværre ikke deltage, men et billede kunne man alligevel
få. Forældrene glæder sig rigtig meget til børnenes optog i kirken.

Har du husket at bestille
pladser til julegudstjeneste?
Kirken oplyser, at der i
Haastrup er tilmeldt 2 til kl. 13gudstjeneste og 26 til kl. 15gudstjeneste. Så der er ledige
pladser endnu.
For at tilmelde dig, ringer du for
Haastrup
til
Anne-Lise
Sørensen på 24 41 45 05 og for
Jordløse til Per Rasmussen 60
16 11 99. Tilmeldingsfrist er d.
22. december.

Næste Udkigsposten
Næste Udkigsposten bliver
den sidste 2020. Derfor er det
vigtigt at I sender alt, I stadig
gerne vil nå at få ud i år inden
fredag, d. 18. december.
Næste Udkigsposten kan evt.
forventes at udkomme først
lørdag, d. 19. december
grundet juletravlhed. Derefter
holdes juleferie.

Invitation til Dialog-værksted

Både i børnehaven og i skolen bliver der fortsat
julet med dukketeater, julepynt, julekort,
filmprojekter og meget mere. Der opleves mindre
julestress hos børnene – en positiv effekt af
denne Corona-tid.

Børn og ældre har meget at dele og være kloge
på sammen. Kom og del dine oplevelser, tanker
og gode råd om ensomhed med en elev fra 3.
eller 4. klasse fra Brahesminde Skolerne.
Tilmelding til Karin Ottosen på kotto@fmk.dk
eller 72 53 84 39 – senest d. 8. februar 2021.
Første møde med din dialogpartner 22. februar
2021 kl. 10, dialogværkstedet er mandag, d. 1.
eller tirsdag, d. 2. marts 2021 kl. 10-15 på Horne
Skole. Flere informationer kan hentes hos Karin
Ottosen.
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