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Vigtige Datoer 

Lørdag, d. 12. juni kl. 17.30 – 

Fodboldkamp Danmark-

Finland på storskærm hos Min 

Købmand – tilmelding hos Min 

Købmand 

Onsdag, d. 16. juni kl. 19 – 

Generalforsamling i Haastrup 

Forsamlingshus 

Lørdag, d. 19. juni kl. 11 – Sol 

over Sydfyn – program og 

tilmelding her. 

Søndag, d. 20. juni kl. 10.30 – 

Gudstjeneste i Haastrup Kirke 

Tirsdag, d. 22. juni kl. 9-14 – 

Arbejdsdag Lutherlund se her 

på siden  

Onsdag, d. 23. juni kl. 19 – Skt. 

Hans i Byparken 

Torsdag, d. 24. juni kl. 19 – 

Hjemmekamp Fodbold 

Torsdag, d. 24. juni kl. 19 – 

Stormøde om Haastrup 

Udviklingsplan 

Lene Lut Take Away 

Lene Luts Take Away er gået på 

sommerpause. Lene fortæller, at 

Haastrup har godt taget imod 

hendes Take Away. Derfor 

starter hun op med det igen i 

september. Forventeligt vil der 

så være Take Away om 

torsdagen for at det kan hænge 

sammen med arrangementerne. 

Thomas Anker skal starte til 

august i årspraktik på Haastrup 

Friskole og søger i denne 

forbindelse et sted at bo. 

”Jeg ønsker sådan at bo i 

Haastrup eller så tæt på som 

muligt.” 

Thomas kan kontaktes på mail 

thomasanker6@gmail.com 

eller telefon 60550335. 

Lærer i årspraktik på Haastrup Friskole søger 

bolig i Haastrup 

Kirken inviterer til ældreudflugt 

Årets ældreudflugt står i marsvinets tegn og har afgang d. 24. 

august kl. 13.00 fra Haastrup Forsamlingshus og kl. 13.05 fra 

Jordløse Forsamlingshus. Bussen kører os først til Restaurant 

Marsvinet, hvor lagkage og kaffe venter os. Derefter kører vi 

gennem Hindsgavl, hvor vi spotter vildt, hvorefter vi bliver sat af 

ved båden MIRA3, der skal bringe os ud til Middelfarts marsvin. 

Mætte på oplevelser går turen hjem til forsamlingshuset i 

Haastrup, hvor Lene venter med kyllingesteg, kartofler sovs og 

agurkesalat. Det runder vi af med is og jordbær – og med 

fællessang og kaffe. Tilmelding efter først til mølle-princippet hos 

Anne-Lise Sørensen på tlf. 24414505 eller på mail 

annalise51@pc.dk. Venlig hilsen Silja Rytter Holm 

 
Kirken inviterer til arbejdsdag i Lutherlund 

Tirsdag, d. 22. juni kl. 9-14 afholder vi 

arbejdsdag i Lutherlunden. Kom og vær med 

til at gøre området klar til sommeren. Vi byder 

på sandwich, øl/ vand til frokost og slutter 

arbejdsdagen af med kaffe/ the og kage. Med 

venlig hilsen Anna Styrk, graver og Anne-Lise Sørensen, 

kontaktperson 

Har du en email-adresse hos yahoo og modtager ikke mere Udkigsposten? Så skal du få 

godkendt mails fra @haastrup-by.dk hos yahoo. Ellers kan du ikke modtage Udkigsposten 

mere. Jeg kan desværre ikke gøre noget fra min side af. 

mailto:udkigsposten@haastrup-by.dk
http://www.haastrup-by.dk/
http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://www.stormfolkegaard.dk/
mailto:thomasanker6@gmail.com
mailto:annalise51@pc.dk
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Fredag, d. 18. juni er der kulturnat i Faaborg. Selvom det hedder 

”kulturnat” er der også arrangementer om eftermiddagen. 

Kl. 16 er der fortælling for børn. Det er Esther Rützou, der fortæller (og 

synger og danser) ”Fuglen er fløjet og fisen er forduftet”. Det er 

fortællingen om Bella, der ikke roder! 

Far synes godt nok, at det roder omkring hende – men det er ikke Bella! 

Det er alle dem, der kommer på besøg, når far ikke ser det. Fuglen, der 

lærer hende at flyve, og tusindbenet, der prøver alle skoene, og kæmpen, 

der har slugt et tordenvej og … 

I byparken er der blevet plantet et 

par meget specielle træer – 

Kaukasisk el (Alnus subcordata), som 

stammer fra de Kaskiske Skove. 

Egentlig er disse og andre træarter 

fra de Kaspiske Skove plantet i større 

forsøgsarealer, hvor der undersøges 

og forskes omkring træernes genetik 

og tilpasningsevne. Det formodes, at 

de Kaspiske Skove har eksisteret 

uafbrudt gennem de seneste 2 mio. 

år. Til sammenligning er det kun ca. 

12.000 år siden, at isen trak sig 

tilbage fra Danmark og det nordlige 

Europa. Ernst Pedersen 

  

Et specielt træ i Haastrups bypark 

Hør fortælling til kulturnatten i Faaborg 

Forestillingen varer ca. 35 min. og er for børn fra 4 år – og deres voksne. 

Det er i Byskolens gård på Byskolens scene. 

Kl. 19 og Kl. 20 er der fortælling for voksne. Esther fortæller ”Nattens fortællinger” i Retssalen 

(indgang gennem arresten) sammen med Kari Brinch, Maria Junghans. Forestillingen varer 40-45 min. 

Husk Coronapas. Venlig hilsen Esther Rützou 

Tilmelding til Sol over Sydfyn lørdag, d. 19. juni er åbnet igen, da der nu må deltage 500 

personer i henholdt til Coronareglerne. Tilmeld dig på www.stormfolkegaard.dk.  
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