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Dit forslag er vigtigt for byen! Kan afleveres i
forslagskassen ved købmanden.

UDKIGSP

STEN

VIGTIGE DATOER
Lørdag, d. 31. oktober – Halloween – se omtale side 2
Søndag, d. 1. november kl. 15 Mindegudstjeneste Jordløse Kirke

Hvor skal ”stenen” sættes op?

Søndag, d. 1. november kl. 16.30 Mindegudstjeneste Haastrup Kirke

Hvad skal de 50.000 kr.
præmiepenge bruges til?

Har du informationer om vigtige datoer? Så skriv til udkigsposten@haastrupby.dk

Corona (ikke) i Haastrup

Forslag kan afleveres indtil d.
6. november hos Købmanden.

Lene Lut Take Away
På menuen til fredag, d. 6.
november: Marineret nakkefilet
med paprikasauce, kartofler og
salat til 75 kr. pr. person.
Bestilling senest onsdagen inden
på tlf. 60 10 11 97.
Afhentning fredag mellem kl. 17
og 18 i Forsamlingshuset.

Mortensaften – sammen
hver for sig
Da Lene Lut og Forsamlingshuset ikke kan arrangere Mortensaften i år,
tilbyder Lene Mortens-And som Take Away: fredag, d. 13. november til 125
kr. pr. person. Bestilling som altid telefonisk.

I fredags blev hele landet pålagt strammere restriktioner i forbindelse med
Corona. Det er vi i Haastrup også berørt af. Men i stedet for at jamre, finder
Haastrupperne løsninger.
Så fortsætter fx Yoga, Seniorgymnastik og M/K Motion. Holdene bliver delt
op således der kun er maks 10 personer ad gangen. Så kan man måske kun
træne hver anden uge – men det er dog stadig bedre end ingenting.
Hos Købmanden er man velforberedt til at betjene kunderne med
værnemidler. Husk selv at have maske på, når du handler (se vejledning på
sidste side) og fortsat med at spritte af og tage hensyn.
Nogle mennesker i byen er gået i gang med at selv sy masker. Må man det?
Svampetid!
Ja, det må man, hvis man følger vejledningerne fra sundhedsstyrelsen, som
linker til WHO og de britiske sundhedsmyndigheder – se her.
Lene Lut og Forsamlingshuset forsætter med at forkæle os med ugentlig
Take-Away. Hvad er på menuen i næste uge? Se der →
Ved du om andre Corona-tiltag
udkigsposten@haastrup-by.dk.
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Naturnyheder – Lene Sanderhoff

Nyt fra Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue
De kommende arrangementer som arbejdsdag, klip-og-klistre-dag, julefest
og luciaoptog vil være præget af retningslinjerne i forbindelse med Corona.
Arbejdsdagen er planlagt som flere arbejdsdage, hvor kun 10 forældre
deltager ad gangen. Klip-og-klistre-dag afholdes uden gæster.
I skolen har undervisningen været præget af naturoplevelser, biograftur og
fordybelse i klassen. Børnehaven og Vuggestuen har haft Halloweenemneuge med (u)lækker mad og græskarskæring.
Skolen og Børnehave/vuggestue er åben for indskrivning til venteliste, så
spred det gode budskab om en lille friskole med stort fællesskab. Kig forbi
til kaffe, rundvisning og indskrivning. Kontakt Henrik (skoleleder) på
skole.leder@5662.dk eller 20 28 08 74.

Halloween i Haastrup
Halloween, som ligger d. 31. oktober, har en tradition i Haastrup, selvom
”Haunted Park” flyttede for et par år tilbage. I år er også denne festlighed
ramt af Corona-virkeligheden.
Derfor er der lavet Corona-venlige tiltag:
Ser i nogle børn udklædt at gå rundt i Haastrup, vær ej bekymret, at de
banker på din dør. Børnene går i små grupper og banker kun på døre, hvor
det er på forhånd aftalt med beboerne.
Købmanden tilbyder, at børnene kan komme i butikken lørdag, d. 31.
oktober mellem kl. 18 og 20. Tag hensyn, sprit af og husk evt. mundbind.
Har du nogle gode Halloween-billeder fx af udklædte børn og voksne eller
dekorerede huse? Send dem til: udkigsposten@haastrup-by.dk.

Kender I den der flamboyante type, som bare absolut skal shine helt
vildt på trods af en ret beskeden plads i læhegnet? Den type er
benved! Der er sgu ikke meget leverpostejsdansker over den, men
den er absolut pæredansk og hjemmehørende - den har tilmed fået
det virkelig danske navn 'almindelig benved'. Janteloven, du ved.
Men der er intet gråt og trist over den, og slet ikke nu her i efteråret,
hvor den flasher sine smukke og giftige bær. Blomsterne er til
gengæld mere beskedne, små og hvidgrønne, men det er jo glemt,
når den viser sig frem nu her. Skulle du ikke have sådan én i haven?
Blomsterne er gode til insekter, og fuglene er glade for bærrene. Og
så er den flot!
Den hedder i øvrigt benved, fordi veddet er
meget hårdt, og gennem tiden har været brugt til eksempelvis
synåle. Mange hilsner Lene Sanderhoff

Belysning
i Haastrup
Kirke
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Vi her på Kalovn 2 har stor fornøjelse af, at der er lys på
kirken. Det fryder os hver gang vi efter mørkets frembrug
eller tidligt om morgenen kører til eller fra vores hyggelige
by og kan nyde at se den fine oplyste kirke. Hilsen Solveig
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Vejledning omkring brug af mundbind i det offentlige rum
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