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STEN

Afstemingen: Hvor skal ”stenen” være og hvad skal vi bruge
de 50.000 kr. præmiepenge til?

VIGTIGE DATOER

Kære Haastruppere

Lørdag, d. 17. oktober kl. 15 Fortællerscene – se side 2

Som I har set, fik vi en del flotte gaver i forbindelse med at vi blev udnævnt til
Årets Landsby 2020. Helt præcis har vi modtaget følgende gaver:

Søndag, d. 18. oktober kl. 14 Hyggegudstjeneste Jordløse Kirke

•

Bord/Bænkesæt fra Fynsland med en grillholder på siden.
Bord/bænkesættet er ankommet til Stranges Plads og Michael Krogh
sætter grillholder på her i weekenden.

•

Et byskilt, fra kommune, med Birthes "Haastrup dame" på. Der er
forslag om, at det skilt placeres ved den indkørsel fra Jordløsevej. Der
er nemlig opsat to skilte, og derved kan vi lave en ledig holder. Der var
værktøj med i gaven fra kommunen, så de er klar over at der vil ske en
opsætning. Er der nogle der vil hjælpe mig med opsætningen?

•

Den graverede sten, fra landsforeningen " Landsbyerne i Danmark".

•

De 50.000 kr. i gevinst fra Forenet Kredit.

Søndag, d. 11. oktober kl. 14 Gudstjeneste Haastrup Kirke

Søndag, d. 25. oktober kl. 9 Gudstjeneste Jordløse Kirke
Søndag, d. 25. oktober kl. 10.30 Gudstjeneste Haastrup Kirke
Mandag, d. 26. oktober kl. 19.30 Foredrag Andrea Bæk – se side 2

For at alle kan komme til orde, og alle forslag behandles på rette vis, da vil der
blive stillede en forslagskasse ved købmanden, i perioden 16. oktober – 6.
november, hvori man kan komme med sit forslag, både til hvor stenen skal
være og hvad de 50.000 kr. kan anvendes til i byen. Det ville være så rart, om
man lige vil skrive hvem der indsender forslaget.

Svampetid!

Har man svært ved at komme til købmanden eller på anden vis er forhindret
i at komme til købmanden med sit forslag, er man meget velkommen til at
ringe til købmanden eller mig, mit nummer er: 7253 1685.
Kærlige hilsner Anstina

Udkigspostens redaktion holder efterårsferie – næste
nyhedsbrev 23. oktober
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På menuen til fredag, d. 23. oktober står gammeldags kyllingesteg med alt
det gode til 75 kr. pr. person.
Bestilling senest torsdagen inden kl. 14 på tlf. 60 10 11 97.
Afhentning fredag mellem kl. 17 og 18 i Forsamlingshuset.

STEN

Idræt i Haastrup

Lene Lut Take Away
På menuen til fredag, d. 16. oktober står Frikadeller med stuvet hvidkål til
75 kr. pr. person.

UDKIGSP

Seniorgymnastik
Interesserede fra begge køn mødes grundet Corona på Stranges
plads onsdag kl. 14 for at gå og lave øvelser. Kom og være med!
Yoga
Ved Maria Lundgaard – fra mandag d. 19. oktober kl. 18.30 –
20.00 i Haastrup forsamlingshus. Kontingent 500 kr.
M/K Motion

Menighedsrådsvalget i Jordløse – Haastrup pastorat er ovre, hvis der ikke er
nogen, der ønsker afstemningsvalg og fremsender en liste over forslag til
andre emner.
De valgte er: Mary Stage (Haastrup), Jørgen Sørensen (Haastrup), Jørgen
Andersen (Jordløse (Trunderup)), Lotte Helms (Haastrup), Kirsten K.
Rasmussen (Jordløse), Frank Petersen (Jordløse), Anne-Lise Sørensen
(Haastrup) og Per Frank (Jordløse).
Menighedsrådet konstituerer sig ved mødet den 24. nov. 2020 kl. 19.00 i
Præstegården. Mødet er åbent for alle.
Med venlig hilsen
Per Frank, Formand for valgbestyrelsen.

Tirsdag kl. 18.45 – 19.45 i Haastrup Forsamlingshus. Medbring
selv tæppe eller måtte, hvis du vil have noget at ligge på. Hold
afstand - sprit af - pas på hinanden! Vi ses. Birthe og Mogens Juul
tlf.: 62681019 /20470668; mail: mogens-juul@mail.tele.dk
Faaborg Fortællerscene præsenterer: FJENDEN
Fortællinger om at komme overens med sin fjende og måske endda
tilgive – fortalt af Akse Ebbesen og Esther Rützau. Lørdag, d. 17.
oktober kl. 15 i ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44, Faaborg.
Billetter 75 kr. ved døren eller på forhånd via MobilePay 30 24 19 58
Foredrag Andrea Bæk ved Haastrup Foredragsforening
Mandag, d. 26. oktober kl. 19.30 i Haastrup Forsamlingshus. Andrea
er født og opvokset i Haastrup. Hun fortæller om sit ægteskab med en
alkoholiker, og det at være medafhængig. Tilmelding hos købmanden
eller tlf. 61 68 13 82. Fri for medlemmer ellers 50 kr.; 40 kr. for
kaffe/kage.
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