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Prisoverrækkelsen ”ÅRETS LANDSBY 2020” live på
Facebook
Grundet Corona og de medførende restriktioner er det ikke muligt at holde
en kåringsfest i Haastrup. MEN:
Der afholdes en prisoverrækkelse lørdag, d. 26. september kl. 12-14 i
Forsamlingshuset, hvor Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i
Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og
Totalkredit med deres repræsentanter er til stede. Ligeledes deltager
borgermesteren og kommunaldirektøren fra Faaborg-Midtfyn Kommune
samt de 13 organisatorer omkring dagen d. 6. september. Også pressen vil
være til stede.
Alle Haastrupper og andre interesserede kan følge med i
prisoverrækkelsen via live-stream på Haastrups Facebookside her. Livestream forventes at starte kl. 12.45.
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Møde Fyens Stiftstidende mandag, d. 28. september
kl. 9 på Stormgården er AFLYST
Fyens Stiftstidende skrev til Anstina:
Efter udmeldingen på pressemødet i fredags, bliver vi desværre
nødt til at aflyse vores tur til Haastrup den 28. september. ØV! Vi
vender dog stærkt tilbage en anden gang. Og vi vil selvfølgelig
stadig gerne have jeres gode historier.

Lene Lut Take Away
Lene Lut – vært i
Forsamlingshuset – tilbyder
nu Take Away. Første gang er
fredag, d. 25. september.

Grundet manglende mulighed for at afholde kåringsfesten nu, har
Landdistrikternes Fællesråd besluttet at stille 20.000 kr. til rådighed for en
senere fest, når betingelserne tillader det igen. Vi ser frem til en god fest i
Haastrup, hvor vi fejrer os selv, vores fællesskab og vores sammenhold i
vores landsby med alle os ”Årets landsbybeboer 2020”.

På menuen står Mørbradsgryde
med kartoffelmos til 75 kr. pr.
person.

Har du ikke Facebook? Vi arbejder på at give alle mulighed for at gense
prisoverrækkelsen på et senere tidspunkt.

Afhentning fredag mellem kl.
17 og 18 i Forsamlingshuset.

Bestilling inden torsdag kl. 14
på tlf. 60 10 11 97.

Vores hjemmeside er ved at få en
mindre "Makeover", vi søger
derfor billeder til at pryde
forsiden med. Skulle du ligge ind
med et billede du mener
illustrerer Haastrup, kunne jeg
meget godt tænke mig det.
Billeder af udsigter eller vartegn
vil være at foretrække!
Billederne kan sendes til
udkigstposten@haastrup-by.dk
Venlig hilsen,
Jesper Andreassen

Har du Facebook, men kan ikke se det på dette tidspunkt? Et live-stream
forbliver på Facebook og kan genses på et senere tidspunkt.
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