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Haastrup 

Udviklingsplan 

I samarbejdet med Faaborg-

Midtfyn Kommune og 

Konsulentvirksomheden 

Resonans er styregruppen i 

fuld gang med at formulere 

en Udviklingsplan for 

Haastrup med Vision, Motto, 

Udviklingsspor og Aktiviteter. 

Så snart de første punkter er 

formuleret, vil byens beboer 

bliver inddraget – forventeligt 

i løbet af april-måned. 

Styregruppen ser frem til at 

kunne vise frem og få input!  

Lene Lut Take Away 

På menuen fredag, d. 26. 

marts: Forloren hare med 

kartofler, sauce og ribsgelé til 

75 kr. pr. person.  

Bestilling senest onsdag inden 

på telefon: 60 10 11 97 

Afhentning i forsamlingshus er 

om fredagen mellem kl. 17 og 

18. Husk mundbind! 

 

Har Du lyst til at være den nye talsperson til Udviklingsrådet? Eller 

kender du nogen, der ville være oplagt til denne post? Eneste krav 

er, at den kommende talsperson er medlem af én af de mange 

foreninger i Haastrup. Så skriv til den afgående talsmand Mikael 

Kristensen: 

mikael041259@gmail.com senest fredag, d. 26. marts 2021. 

Som talsperson skal du være interesseret i den gode udvikling i 

Haastrup. Opgaven er, at tale på Haastrup Udviklingsråds vegne fx 

ved høringer fra kommunen og regionen, der vedrører vores 

område, fællesskab og institutioner. Desuden indkalder man til 

møder i Udviklingsrådet – både møder kun for medlemmer eller 

møder, hvor hele byen kan deltage. Man kan deltage i de 

mangfoldige projekter, der arbejdes med under Udviklingsrådets 

paraply – i lige præcis det omfang, man selv har interesse for.  

 

 

Ny talsperson til Udviklingsrådet søges! 

Lene Luts Take Away i Påsken er Skærtorsdag, d. 1. april 2021! Hvad mon det bliver? 😊 

Hvem er Udviklingsrådet? 

I forbindelse med Mikael Kristensens tilbagetrækken som 

talsmand for Udviklingsrådet har Udviklingsrådet sæt arbejdet i 

gang omkring definition og udformning af Haastrups Udviklingsråd 

– se også gerne referatet fra mødet her. En spændende proces er 

startet, hvor der i først omgang gennemgås og konkretiseres 

vedtægter. I bliver løbende informeret herom i Udkigsposten og 

på vores hjemmeside. 

Udviklingsrådet i dag er Haastrups lokalråd. Udviklingsrådet er 

opbygget som paraply-organisation for alle Haastrups foreninger. 

Dermed har hver forening et automatisk medlemskab og stemme 

i Haastrup Udviklingsråd. 

Udviklingsrådets interesse er at fremme Haastrups gode udvikling. 

Her tager medlemmer i Udviklingsrådet selv initiativ til projekter, 

men støtter også projekter, der kommer fra andre i Haastrup. Lige 

pt er Udviklingsrådet engageret i flere projekter – bl.a. arbejdet 

med Udviklingsplanen, i projektet ”Sammen om livet” omkring 

ensomhed og ”Gunnars hus”. 

 

mailto:udkigsposten@haastrup-by.dk
http://www.haastrup-by.dk/
http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:mikael041259@gmail.com
https://haastrup-by.dk/wp-content/uploads/2020/12/2021-03-15-Referat-Udviklingsraad.pdf
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Kirke i Påsken 

Familie-påske-andagt. Så har Rikke, Silja og Esther været i kirke 

igen med et kamera – og denne gang er Maibritt også med. De har 

optaget en påskeandagt for hele familien – børn som voksne. Hør 

Rikke genfortælle påskens fortælling, og se med, når Maibrit, 

Rikke og Esther gestikulerer løs til Esthers helt hjemmelavede 

fagte-påskesang: Hvorfor er påsken gul? Videoen kan ses på dette 

link: https://youtu.be/ZiQu76UCTXU fra mandag d. 22. marts. 

Blomsterstriber langs cykelstier og veje 

Synes du, at Haastrup Friskole er en vigtig institution i byen, men 

du har ingen børn i skolen eller børnehaven/ vuggestuen? Så kan 

du blive medlem af skolekredsen og støtte skolen via dit 

medlemskab. Hvordan du kan blive medlem og hvad det giver af 

muligheder kan ses i bilaget til Udkigsposten eller her. 

Afstemning 50.000 og 

”Stenen” 

Nu er alle indkommende 

forslag blevet valideret. Alle 

forslag, der kommer til 

afstemningen, kan ses på vores 

hjemmeside her. 

Dokumenterne er sendt ind til 

Faaborg-Midtfyn Kommune til 

opsætning af digital 

afstemning. Det vil være 

muligt for alle personer i alder 

fra 15 år boende i Haastrup-

området at stemme. 

Afstemning forventes starte 

lørdag, d. 10 april. Der vil følge 

nærmere information her i 

Udkigsposten og på vores 

hjemmeside. 

Datoer i Kirken 

Søndag, d. 21. marts kl. 19 – 

aftengudstjeneste i Haastrup 

Kirke 

Søndag, d. 28. marts kl. 14 – 

gudstjeneste i Jordløse Kirke 

Torsdag, d. 1. april kl. 10.30 – 

gudstjeneste i Haastrup Kirke 

Fredag, d. 2. april kl. 9 – 

gudstjeneste i Haastrup Kirke 

Søndag, d. 4. april kl. 10.30 – 

gudstjeneste i Haastrup Kirke 

Mandag, d. 5. april kl. 19 – syng 

sammen hver for sig – online 

https://jhkirker.dk/  

 

Støt Haastrup Friskole og bliv medlem af skolekredsen 

Kender du et stykke vejkant, hvor 

der kunne sås blomster? Så meld 

det ind til Fynsland til 

gunnar@landtved.dk / 24262713. 

Der skal laves aftale medlodsejerne 

om, at der sås i 2 meters bredde fra 

vejgrøften og ind i marken.  

mailto:udkigsposten@haastrup-by.dk
http://www.haastrup-by.dk/
http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://youtu.be/ZiQu76UCTXU
https://www.haastrupfriskole.dk/test
https://haastrup-by.dk/liste-over-forslag-til-brug-af-50-000-kr/
https://jhkirker.dk/
mailto:gunnar@landtved.dk

