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Boligmagasinet
I søndags var der i ovennævnte aviser en stor artikel om min nabos storslåede hus og have.
Det drejer sig om Lotte og Helge, som flyttede hertil Halsmose for 4 år siden fra Skelbanke.
Klik på nedenstående link:
: https://fyens.dk/artikel/hjertet-er-i-orangeriet -

Et Dronninge Citat
Ansvarsfølelse 2011 Nytårstalen
”Vi kan ikke parkere hele ansvaret på rådhuset eller forvente,
at alle problemer kan løses gennem lovgivningen.
Vi har alle er medansvar.”

Indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en mail til halsmose9@gmail.com
Hjemmesiden adresse er www.haastrup-by.dk
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Kære Haastruppere og andre godtfolk.

Haastrup er i finalen til at blive årets landsby

- Hurra, Hurra, Hurra.

Landdistrikternes fællesråd har udtaget Hastrup som den ene af de 3 finalister til at blive kåret til Årets Landsby.

Hvor er det fantastisk.

Vi får derfor besøg af komiteen bag prisen, søndag den 6. september fra 09.30-12.30. Vi skal derfor have lavet en
fantastisk dag for dem, så de kan komme til at se alt det, vi har at byde på
.
Alle må meget gerne komme med forslag til arrangementet.

De andre to byer der er udvalgte er Borris i Ringkøbing - Skjern kommune og landsbyen Bjergsted i
Kalundborg Kommune.
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Der står følgende om Haastrup i den pressemeddelelse der er kommet ud her til morgen:
“Haastrup, Faaborg-Midtfyn Kommune
Den sydfynske landsby Haastrup ligger nord for Faaborg og har 325 indbyggere. Under coronakrisen har
landsbyens fællesskaber ageret ved at løfte i flok. Frivillige har bragt den lokale købmands varer ud til utrygge
og udsatte medborgere, mens byens egne festivaler blev gentænkt og gjort coronavenlige. Og så har der ad
flere omgange lydt trompetspil over landsbyen under nedlukningen. Haastrup har nemlig egen trompetist, der
bidrog til at holde humøret oppe ved at spille trompetspil fra landsbyens kirketårn.”
Du kan læse hele i pressemeddelelsen her:

https://www.landdistrikterne.dk/pressemeddelelser/her-er-finalisterne-til-aarets-landsby-2020/

Kh Anstina

DET SKER I KIRKEN I AUGUST:
Lørdag d. 15. august kl. 10: Konfirmation i
Haastrup Kirke.
-----------------------------------------------------------------Søndag d. 16. august kl. 9 i Jordløse og kl. 10.30 i
Haastrup: Gudstjenester
-----------------------------------------------------------------Onsdag d. 19. august kl. 19: Orienteringsmøde i
Jordløse Kirke.
Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere
om hvordan du kan få indflydelse på din kirkes liv
i fremtiden, ved at stille op til dit lokale
menighedsråd.
-----------------------------------------------------------------Lørdag d. 22. august kl. 10: Konfirmation i
Jordløse Kirke.
------------------------------------------------------------------

Søndag d. 23. august kl. 10:
Høstgudstjeneste i
Haastrup Kirke.
Desværre bliver der ingen STORM Folkefestival
i år, men vi holder alligevel høstgudstjeneste
med folkemusik leveret af Anna og Frey
-----------------------------------------------------------------Tirsdag d. 25. august kl. 17: Koncert i
Lutherlunden med Lasse og Mathilde.
Årets ældreudflugt er aflyst på
grund af Corona. I stedet holder
vi koncert med Lasse og
Mathilde i Lutherlunden.
Koncerten er gratis. Det vil være
muligt at købe sandwich til 25
kr. Medbring selv drikkevare.
-----------------------------------------------------------------Søndag d. 30. august kl. 14, Gudstjeneste med
konfirmandindskrivning i Jordløse Kirke.

Hør landskabet synge

Haastrup Bjerge 20. august kl 19.30
-se mere på stormfolkegaard.dk

