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

 

 

Haastrup Kirke 

Gudstjeneste, den 30. august kl. 14.00 i JORDLØSE KIRKE 

Konfirmandgudstjeneste med indskrivning i konfirmandstuen bagefter. 

 

Gudstjeneste, den 6. september kl. 14.00 

Hyggegudstjeneste med lagkage og kaffe 

Koncerten med Lasse og Mathilde 

Koncerten blev grundet dårlig vejrmelding flyttet til 

Haastrup Forsamlingshus. 

Det var en meget hyggelig eftermiddag,  

meget underholdende. 

Man kunne købe sandwiches og drikkevarer. 

Regnen lurede i baggrunden, men blev ikke rigtig til noget. 

Foto: Carl Olav 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:halsmose9@gmail.com
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Lutherlundens nye skilt 
 n 

Årets Landsby 

Der arbejdes ihærdigt på at vise Haastrup frem til dommerkomiteen, som kommer den 6. september 9.30 – 12.30. 

Søndag formiddag holdt 12 personer møde i to intensive timer. Hvad ønsker vi? Hvad kan lade sig gøre? Hvad tillader 

tiden? Der vil blive afholdt flere møder, der vil blive taget tid på fremvisningerne – og TIDEN SKAL OVERHOLDES. 

På lørdag, den 29. august vil der udkomme et ekstra nummer af Udkigsposten, her vil hele tidsplanen offentliggøres. 

ÅRETS KÅRINGSFEST LØBER AT STABLEN DEN 26. SEPTEMBER 

 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
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Dette indlæg er ikke en fejl 

Mikael har bedt mig bringe det samme stykke nyhed, som var i UDKIGSPOSTEN i sidste uge.  

Hverken Mikael eller Niels Peter kan komme, og de synes begge, at det er utroligt vigtigt for Haastrup. 

 

Mere nyt fra Mikael 

Torsdag den 3. september inviterer Fynsland til egnsmøde for Faaborgegnen.  

Mødet bliver afviklet i Svanninge hallens café: Kirkegyden 29, 5642 Millinge i tidsrummet 19.00 til 21.15. 

 Jeg kan desværre ikke selv deltage, men interesserede bedes meddele deltagelse til mig, så videresender jeg en 

samlet liste over Haastrups deltagere til Jens Peter Jacobsen. 

 Mødets omdrejningspunkt bliver Landsbyanalysen og det videre arbejde hermed.  

I er derfor meget velkomne til at invitere personer fra jeres lokalområde, der har interesse for at det videre 

arbejde lokalt med landsbyanalysen og udviklingsplaner.  

Grundet Covid19 situationen er vi derfor nødt til at bede jer om senest mandag den 31. aug. at give en 

tilbagemelding på, hvor mange der deltager i egnsmødet fra jeres lokalområder.  

Tilmelding sendes til Mikael Kristensen på mikael041259@gmail.com.  

 

Afdelingen for glemte sager 

Niels Peter og Inge har en rød jakke til overs efter 
vores møde i søndags!!! 

 

Citat 

Du skal ikke forveksle det rigtige med det,  

der betyder noget 
(ukendt) 

http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:mikael041259@gmail.com
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Trafikuheld 
En lastbil kørte faktisk i branddammen på Bygaden i løbet af ugen med et par 

hjul. Det var vist godt, at der var et hegn. Fortovsarbejderne hjalp ham op. 

Måske kan Haastrup få noget godt ud af dette mht. et nyt rækværk. 
 

Fundraising dag fyn 

Dette arrangement har der været skrevet om i UDKIGSPOSTEN. 

Solveig M. Hansen meddeler, at arrangementet igen er blevet aflyst, det 

skulle have være afholdt til oktober, men er igen blevet udsat grundet 

Corona, man håber, at det kan blive til foråret 2021. 
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