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Dit forslag er vigtigt for byen! Kan afleveres i
forslagskassen ved købmanden.
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VIGTIGE DATOER
Lørdag, d. 24. oktober kl. 15 Faaborg Fortællerscene ”Freden” – se omtale side 2
Søndag, d. 25. oktober kl. 9 Gudstjeneste Jordløse Kirke

Hvor skal ”stenen” sættes op?

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

Hvad skal de 50.000 kr.
præmiepenge bruges til?
Forslag kan afleveres indtil d.
6. november hos Købmanden.

Belysning i Haastrup
Kirke

Også en stærk kandidat til Årets Landsby 2020 - Borris
I uge 40 var Tove og jeg i sommerhus ved
Vestkysten og besøgte også Borris, en af vores
konkurrenter. En virkelig pæn by næsten 3
gange Haastrups størrelse. På kirkegården fik
vi en snak med en af de lokale. Jeg tror vi
havde virkelig hård konkurrence. Lille pæn
kirke og kirkegård og et lille torv. Læg mærke
til hvad der står på skiltet "herborvimedvilje".
Hilsen Ernst

Nu er kirkebelysningen blevet permanent monteret med kabler i
jorden og standere som projektører er monteret på. Efter aftale
med menighedsrådet vil belysningen være tændt fra 15 oktober til
15 marts, når det er mørkt. Det vil dog være slukket om natten
mellem 24.00 og 06.00. Venlig hilsen Lysgruppen
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Idræt i Haastrup

Lene Lut Take Away
På menuen til fredag, d. 30. oktober står bøf
med bløde løg og tilbehør til 75 kr. pr.
person.

STEN

Seniorgymnastik
Nu i forsamlingshuset om onsdagen kl. 14. Kom og være med!
Eva Bæk

Bestilling senest torsdagen inden kl. 14 på tlf.
60 10 11 97.

Yoga

Afhentning fredag mellem kl. 17 og 18 i
Forsamlingshuset.

Flyttet fra mandag, d. 26. oktober til søndag d. 25. oktober pga.
foredrag i forsamlingshuset. Maria

Sæt allerede kryds i kalenderen d. 13. november til lækker Mortensaftenand fra Lene Lut Take Away til 125 kr. pr. person.
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.

Faaborg Fortællerscene: Emnet er ’Freden’, og Esther fortæller om Ingrid og
Monika – to børn fra hhv. Tyskland og Østrig, som kom til Haastrup som
feriebørn til opfedning under og efter krigen, og som begge blev gift med
Haastruppere. Deres historier er historien om, hvordan vi danskere fandt ud
af at omgås tyskere og østrigere efter krigen. Vigga Bro spejler mine
fortællinger i historier om, hvordan befrielsen blev oplevet gennem den lille
8-årige pige, hun var dengang.
Lørdag, d. 24. oktober kl. 15 i ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44, Faaborg
Billetter 75 kr. købes ved døren eller på forhånd via MobilePay 30 24 19 58

Nyt fra Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue
Når man går i skole på
landet, kan der godt
risikeres, at man får
naturoplevelser tæt på. I
dag kom Emil Sanderhoff –
far til Frey – i passeren med
et nedkørt dådyr. Børnene
kiggede, rørte og spurgte.
Dådyret blev endda skåret
op og børnene fik lov til at
holde hjerte og andre
indvolde. Det var godt nok
fascinerende og ulækkert
på samme tid, siger
børnene. Tak til Emil!
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(Corona) fællesskab i Haastrup???
Af Sonja Mahler
Nu har røgen næsten lagt sig efter kåringen af Håstrup som årets landsby. Et velfungerende
fællesskab ikke mindst i denne corona-tid var en væsentlig begrundelse for sejren.
Må jeg opfordre til at fællesskabet har fokus på, at vi også i fremtiden har en velfungerende vært i
forsamlingshuset. Lene sælger take-away mad hver fredag fra forsamlingshusets køkken. Det
hjælper hende til at holde skindet på næsen økonomisk i en periode hvor der nærmest ikke er noget
aktivitet i huset eller andre steder hvor hun normalt leverer mad.
For byens borgere er det en mulighed for i fællesskab at sikre at vi også i fremtiden har en vært i
forsamlingshuset. Uden indtægt kan hun jo ikke eksistere og man kan frygte at hun er nødt til at
tage andet arbejde.
Den første fredag var der 85 bestillinger. Det var opløftende både fordi det det var varslet meget
sent og det derfor havde potentiale til at blive større men også fordi Lene med det samme fik frivillig
hjælp til udleveringen af maden. Min glæde og stolthed er dog ændret til tristhed da antallet af
bestillinger er faldet stødt siden for sidste fredag at lande på 36 portioner hvoraf ca. halvdelen er
solgt til 3 husstande – der var vist endda også bestillinger fra Jordløse så opbakningen i Håstrup var
og er noget begrænset – hvor bliver corona-fællesskabet af?
Jeg ved at fredag er en nærmest hellig aften i mange børnefamilier. I kan slippe for selv at bruge tid
på madlavning fredag eftermiddag/aften ved at bestille maden ved Lene og samtidig støtte en
fælles institution som jo kun eksisterer så længe der bliver bakket op om den. Maden er varm og
klar til at spise når I kommer hjem, så I kan bruge jeres til på at lave hyggelige ting i familien.
Jeg taler i dette indlæg kun på egne vegne og hverken forsamlingshuset eller Lene skal gøres
ansvarlige for mine synspunkter.
Sonja Mahler, Kokholm.
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Hvad sker der ellers i Haastrup?
Man kan godt få indtryk af, at stilheden er
kommet over os efter vi er blevet Årets
Landsby 2020. Men nej, sådan forholder det
sig ikke. Anstina og Anne er stadig
efterspurgt for at fortælle om det gode
fællesskab i Haastrup. Og udviklingsrådet er i
gang med at arbejde med flere forskellige
projekter, som Haastrup kommer til at høre
mere om i nærmere fremtid:
1) Projekt ”Sammen om livet” i samarbejde
med Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt
sætter fokus på bekæmpelse og
forebyggelse af ensomhed især hos de
ældre.
2) Projekt ”Landsbyer i Faaborg-Midtfyn
Kommune”, som er en forlængelse af
Landsbyanalysen.
3) Borgerbudget i Faaborg-Midtfyn
Kommune, som bliver en fast del af FMKs
budget. Det bliver dog organiseret lidt
anderledes fremadrettet.
4) Gunnars plads på Dynbæksgyden, hvor
der opstår Shelter og P-pladser.
Og mon der ikke er endnu mere derud, som
redaktionen ikke ved noget om endnu?
3|Side

