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Det nye team bag Udkigsposten, hjemmeside og facebook-profil
Jytte Svenningsen er den ansvarlige for Haastrup på de
sociale medier. Rigtige mange opslag om Haastrup og
omegnen kan findes på facebook her. Haastrups
Instagram hedder Haastrupsydfyn.
Jytte bor i Haastrup siden 2007 sammen med sin mand
Carsten og deres 2 sønner. Hun arbejder i Faaborg
Midtfyn Kommunes hjemmepleje.

siden 2014

UDKIGSP

STEN

Husk: Prisoverrækkelsen ”ÅRETS LANDSBY 2020”
live på Facebook
Alle Haastrupper og andre interesserede kan følge med i
prisoverrækkelsen lørdag, d. 26. september via live-stream på
Haastrups Facebookside her. Live-stream forventes at starte kl.
12.45.
VIGTIGE INFORMATIONER

Høstkoncert i Jordløse Kirke d. 25. september er aflyst.
Damefrokost lørdag, d. 26. september er aflyst.

Jesper har overtaget ansvar for hjemmesiden
www.haastrup-by.dk. Jesper har allerede annonceret,
at hjemmesiden skal have en ”Make over”. Har du gode
billeder, indslag eller ideer, kan du sende dem til
udkigsposten@haastrup-by.dk.

Møde med Fyens Stiftstidende mandag, d. 28. september er aflyst
VIGTIGE DATOER
Lørdag, d. 26. september kl. 12.45 Live-stream på facebook prisoverrækkelse
”Årets Landsby 2020”
Søndag, d. 27. september, kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Jordløse Kirke

Marion er ansvarlig for nyhedsbrevet Udkigsposten,
som udkommer som regel hver fredag eftermiddag. Har
du noget, du gerne vil have med i næste nummer, skriv
gerne til udkigsposten@haastrup-by.dk.
Marion er ansat som ansvarlig for IT, data og statistik i
Jobcenter Assens.
Jesper og Marion bor i Haastrup siden 2011 sammen
med deres 2 døtre.

Søndag, d. 27. september, kl. 14 John bugtaler med dukkerne Charlie og Orange
i Haastrup Kirke (alle aldre)
Mandag, d. 28. september kl. 19.30 Foredragsforening – Maria Rytter –
se omtale side 2
Onsdag, d. 30. september, kl. 19 Årsmøde for Støtteforeningen i
Friskolens samlingssal – tilmelding se side 2
Torsdag, d. 1. oktober kl. 19 Fodbold hjemmekamp på sportspladsen
Fredag, d. 2. oktober
Pædagogisk dag på Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue
Søndag, d. 4. oktober kl. 14 Hyggegudstjeneste i Jordløse Kirke
Tirsdag, d. 6. oktober kl. 19 opfølgningsvalg menighedsråd – se side 3
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Udviklingsrådet honorerer Lindas arbejde med
Udkigsposten og Anstinas indsats i forbindelse med ”Årets
Landsby 2020”
Udviklingsrådet sagde i denne uge TAK FOR INDSATSEN ved at give en
gavekurv til både Linda og Anstina.
Linda siges tak til for hendes 6 års arbejde med Udkigsposten både som
redaktør og journalist. Anstina siges tak til for hendes ansøgning samt
organisering, der førte til, at Haastrup nu kan kalde sig ”Årets Landsby 2020”.
Kære Udviklingsråd
Fra Anstina og mig skal der lyde en stor tak til Udviklingsrådet/ hele
Haastrup, for den overdådige kurv, som var fyldt med lækkerier.
Så stod tårerne igen i øjnene.
Det arbejde, som vi har gjort for Haastrup, har været en fornøjelse. Vi skønner
på, at det er et Haastrup på ”toppen”, hvor der eksisterer børnehave, skole,
købmand og 600 tilfredse borgere, der forstår at arbejde sammen på tværs af
generationer, køn og hudfarve.
Linda

Årsmøde støtteforening onsdag, d. 30.
september kl. 19 i Friskolens
samlingssal
Grundet Corona-situationen bedes om
tilmelding til årsmødet til formanden
Marion Linke på tlf. 50 50 97 76 – gerne
med sms.

siden 2014

Seniorgymnastik er startet op
Interesserede fra begge køn mødes
grundet Corona på Stranges plads
onsdag kl. 14 for at gå og lave øvelser.
Kom og være med! Eva Bæk
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Lene Lut Take Away
Lene Lut – vært i Forsamlingshuset – tilbyder Take Away. Næste
gang er fredag, d. 2. oktober.
På menuen står på Karbonader med stuvet gulerødder/ ærter og
kartofler til 75 kr. pr. person.
Bestilling inden torsdag, d. 1. oktober kl. 14 på tlf. 60 10 11 97.
Afhentning fredag mellem kl. 17 og 18 i Forsamlingshuset.
Foredragsforening – Maria Rytter. Mandag, d. 28. september kl. 19.30
i Haastrup Forsamlingshus
Maria Rytter er forfatter og cand.mag. i historie og antropologi. Hun er
en af landets største eksperter i ”børnehjemshistorie” og børns
opvækst på børnehjem. Hun kommer til Haastrup og fortæller om sit
arbejde med at bringe historien om børns opvækst på børnehjem frem
i lyset. Hun var leder af Gudhavsundersøgelsen om tidligere anbragte
børns klager over overgreb på børnehjem. Foredraget handler om
glæden ved at kunne afdække ny viden. (Støttet af menighedsrådet).
Tilmelding nødvendigt! Til Eva Bæk på tlf. 61681382 eller
evjobaek@gmail.com eller hos Købmanden.
Medlemskab i Foredragsforening koster 150 kr. pr. husstand pr. år.
Ikke-medlemmer 50 kr. entre pr. gang. Kaffe og kage 40 kr.
Jagtforeningen har afholdt generalforsamling torsdag, d. 24.
september. Dan Christensen og Anders Nielsen genopstillede til
bestyrelsen og blev genvalgt.
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Nyt fra Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue

Indbydelse:
Vi mangler 2 medlemmer fra Haastrup i det nye menighedsråd.
Derfor inviteres alle folkekirkemedlemmer til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den
6. oktober kl. 19.00 i Haastrup kirke for at få valgt de sidste to medlemmer fra Haastrup
samt forhåbentlig nogle suppleanter.
På mødet vil I blive orienteret om pastoratets virke i de sidste 4 år. I vil blive orienteret
om renoveringen af kirken, hvor langt er vi kommet, og hvornår vi kan være færdige. I
forbindelse med renoveringen arbejdes med opsætning af ny altertavle i kirken. I vil se
et oplæg og må meget gerne komme med kommentarer.

Denne uge ståede naturvidenskab i fokus både på skolen og i
børnehaven. Der blev arbejdet med natur, eksperimenter og en
lille smule magi. Desuden fik skolen besøg af en klassisk kvartet
og vuggestuen arbejdede med sanser. Og så har nogle af de
ældste elever snuset til ungdomsuddannelser via brobygning.
Hvis I endnu ikke har set filmen om Haastrup Friskole, Børnehave
og Vuggestue kan I klikke her: www.haastrupfriskole.dk
Skolen og Børnehave/vuggestue er åben for indskrivning til
venteliste, Kontakt til Henrik skoleleder tlf.: 62681494/ 20280874
e-mail: skole.leder@5662.dk

Menighedsrådet glæder sig til at se mange til valgforsamlingen.

Fodbold

Samtidig gøres opmærksom på muligheden for at komme med en supplerende liste til
menighedsrådet. Det vil så udløse afstemningsvalg d. 17. november.
Med venlig hilsen
Per Frank, formand for valgbestyrelsen.

I forbindelse med lyserød lørdag bliver der sat
lyserøde tegn op ved vores Købmand, hvor
alle kan gå en tur hver for sig. Flere
informationer i vedhæftet annonce.

En ny Haastrupper er
kommet til verden. Tillykke
til Heidi, Ole, Sophia og Inge
med sønnen/ lillebroren.
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Haastrup Oldboys havde 2
udekampe i den forgangene uge.
D. 21. september sejrede Haastrup
Oldboys mod Ebberup 4:2. I går
spilledes der uafgjort mod Jordløse
1:1.
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