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Mikael Kristensen stopper som talsmand for Haastrup
Udviklingsråd
Kære alle
I ønskes et godt nytår her fra.
Jeg har efter megen overvejelse besluttet at trække mig fra rollen
som talsmand i Udviklingsrådet.
Årsagerne er primært personlige, men det har også spillet en
rolle, at jeg som forholdsvis ny i vores lille, dejlige lokalsamfund,
ikke føler, at jeg kender Jer alle godt nok til at være den, der går
forrest i de spændende tiltag, vi har i gang her i Haastrup.
Jeg stiller gerne op ved fremtidige frivillige arrangementer – og
giver også med fornøjelse en hånd med, hvis der skulle være
brug for det.
Vi ses i Bygaden og hos Købmanden.
Stor hilsen
Mikael
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lørdag, d. 9. januar 2021

VIGTIG INFORMATION
Gudstjeneste søndag, d. 10.
januar i Haastrup er fyldt op
pga. barnedåb. Ønsker man at
deltage
i
gudstjeneste,
henvises der til Jordløse kl. 9.
Det er muligt gratis at benytte
kirkebil til og fra gudstjeneste.
Kontakt Faaborg Taxa på tlf.:
6261 8800 senest kl. 18 dagen
før og benyt konto 1069.
Foredragsforeningen
udskyder foredraget d. 25.
januar – nærmere information
følger på et senere tidspunkt.

Lene Lut Take Away

Nyt fra skole, børnehave og vuggestue
Udmeldingen fra statsministeren kort før nytår sendte alle elever i
hjemme- og onlineskole. Der er få elever i skolen i nødpasning, som
også følger deres online- og fjernundervisning og bliver derudover
forkælet lidt ekstra af Henrik.
Skolen forbereder den fremtidige undervisning – bl.a. sproguge i uge
6, således den både kan gennemføres ”normal” og med restriktioner.
Børnehaven er åben og mange børn kommer i børnehaven. Det har
været en god start efter ferien, dog skal alle vende sig til nye rutiner i
mindre grupper og i bringe-/ hentesituationen.
Alle børn – i vuggestuen, børnehaven, skolen og hjemmeskolen – har
glædet sig over sneen i denne uge og bygget snemand, kalket og leget
sneboldkamp.

Ekstra opgaver, hjemmeskole og alt det andet
Jesper og Marion er pt. særlig udfordret med overarbejde,
hjemmeskole og byggeprojekt. Derfor kan der forekomme forsinkelser
i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Vi håber på forståelse.

Lene Lut Take Away startede
igen i denne uge med kyllingelår
og salat. 50 personer bestilte. På
menuen fredag, d. 15. januar er
frikadeller med stuvet hvidkål til
75 kr. pr. person.
Bestilling senest onsdag inden
på telefon: 60 10 11 97
Afhentning i forsamlingshus er
om fredagen mellem kl. 17 og
18. Husk mundbind!
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