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Vigtige Datoer 

Lørdag, d. 19. juni kl. 11 – Sol 

over Sydfyn – program her. 

Søndag, d. 20. juni kl. 10.30 – 

Gudstjeneste i Haastrup Kirke 

Tirsdag, d. 22. juni kl. 9-14 – 

Arbejdsdag Lutherlund se 

næste side  

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 

Vi glæder os helt vildt til et BRAG af en fest på lørdag! Alle 500 
pladser er fuldt bookede og vejret lader til at passe til titlen. Vi 
tør godt at love at det bliver en alletiders fest. På grund af de 
lempede restriktioner vil alle 500 kunne bevæge sig frit mellem 
STORM og Håstival. Vi opfordre til at de der har tilmeldt sig 
kommer i god tid, der kan være kø, da alle skal have armbånd på 
og alle over 15 år. skal vise coronapas. Vi åbner døren kl. 10 på 
Håstivalpladsen og kl. 10.30 vil der være musik - jam med Emil 
Sanderhoff og gæstestjerner. Vi glæder os så MEGET til at se 
jer! De bedste hilsner, STORM & Håstival 
 

Stormøde d. 24. juni 

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. 

Vigtig information 

Pga. sygdom bedes al 

henvendelse til graverne i 

Håstrup og Jordløse 

midlertidigt gå til Majbrit 

Jensen, tlf. 25 54 75 10. Venlig 

hilsen Menighedsrådet 

Haastrup er sammen med Rudme, Hillerslev og Korinth udvalgt af 

Fåborg Midtfyn kommune til at deltage i et udviklingsprojekt 

under projekt "Landsbyer i FMK". Formålet med projektet er at 

styrke udviklingen af landsbyområderne i kommunen.  

Vi er en lille lokal styregruppe, der har arbejdet med ideer og 

forslag til temaer for den videre udvikling af Haastrup. Men nu er 

tiden så kommet til, at vi får involveret hele lokalsamfundet i den 

videre proces med udviklingsplanen. 

Vi afholder derfor et stormøde i Haastrup forsamlingshus torsdag 

den 24. juni kl. 19.00. Så mød op vær med til at sætte dit præg på 

udviklingen af Haastrup. Du kan se de temaer styregruppen har 

arbejdet med i det vedhæftede bilag 1. Vi ses forhåbentlig i 

Forsamlingshuset torsdag den 24. juni. På vegne af styregruppen: Henrik 

Mikkelsen.  

Ps. Sæt også kryds i kalenderen den 25. august kl. 16, hvor vi holder 

et fælles møde med de andre landsbyområder i Korinth Hallen.  

 

Skt. Hans i byparken 

Husk Skt. Hans aften i 

byparken med kaffe og kage, 

bål og båltaler. Det er ikke 

lykkedes Udkigsposten at 

afsløre hemmeligheden om 

båltaleren – rygterne siger, 

der er tale om en trio. 

Støtteforeningen for skolen 

står bag arrangementet. 

mailto:udkigsposten@haastrup-by.dk
http://www.haastrup-by.dk/
http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
https://www.stormfolkegaard.dk/
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Kirken inviterer til ældreudflugt 

OBS: Korrektur af e-mailadresse til tilmelding: 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 annelise51@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 

Foredragsforeningen 

Efter generalforsamlingen i 

Foredragsforeningen har vi 

konstitueret os. 

Formand: Astrid Jakobsen 

Næstformand: Solveig R. 

Hansen 

Kasserer: Birthe Juul 

Sekretær: Gunver Maigaard 

Menigt medlem: Anne Lise 

Sørensen 

Eva Bæk er udtrådt af 

bestyrelsen men fortsætter som 

suppleant. Venlig hilsen Birthe Juul 

… i perioden 26. juni til og med 12. august. Alt, der skal med før 

sommerferien skal derfor sendes senest d. 24. juni til 

udkigsposten@haastrup-by.dk. Første Udkigsposten efter 

sommerferien udkommer fredag, d. 13. august. Skriv gerne alligevel 

småt og stort i sommerferieperioden til mig – jeg vedligeholder 

efter bedste evne skærmene ved Købmanden og Forsamlingshuset 

samt hjemmesiden www.haastrup-by.dk. Venlig hilsen Marion 

Udkigsposten holder ferie … 

Esther Rützau 

På torsdag d. 24. juni er der 

fortælling i Den Gamle Gård. 

Det er Esther, der sammen med 

sine fortællekolleger Maria 

Junghans og Kari Brinch 

fortæller ’Genforeningsfor-

tællinger’. Historier fra 

Genforeningen, og historier om 

andre konflikter, som løses 

mere eller mindre elegant. 

Forestillingen er udsat fra 

sidste år – men nu skal det 

være. 

Det er kl. 17 – 19, billetter 

koster 75 kr. og man kan 

reservere en plads ved at sende 

en mail til Esther på 

kontakt@estherrutzou.dk 

Der er nemlig kun plads til 30, 

hvis vejret tvinger forestillingen 

indendørs. Hvis det er godt vejr, 

er der plads til alle, der har lyst.  

Kontingent til forsamlingshuset 

I onsdags blev der afholdt generalforsamling – referatet ses i bilag 

2. I år er der mange medlemmer – men mange af de ”gamle” har 

ikke betalt endnu. Så husk at betale dit kontingent! Du kan betale 

ved Købmanden, hos ét af bestyrelsesmedlemmerne eller 

kontakt kasseren Sonja Mahler på 29 46 93 31.  

mailto:udkigsposten@haastrup-by.dk
http://www.haastrup-by.dk/
http://www.illustrationsof.com/1104743-royalty-free-binoculars-clip
mailto:annelise51@pc.dk
mailto:udkigsposten@haastrup-by.dk
http://www.haastrup-by.dk/
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