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Vigtige Datoer 

Fredag, d. 24. juni  - sidste skole-

dag inden sommerferien 

Lørdag, d. 25. juni  kl. 14—

Ellegården fylder 360 år.  

Mandag, d. 27. juni kl. 17—

Første spadestik på skolegården 

Søndag, d. 3. juli kl. 14—

Vandregudstjeneste i Skånemo-

sen 

Lørdag, d. 9. juli  kl. 11.30—

Byfest og fejring af Årets Landsby 

2020 

Og så ser der ud til at være som-

merpause i Haastrup indtil august 

Faaborg Fortællerscene—Nu igen! 

Kom med til første spade-
stik i 

Skolegården 

Mandag, d. 27. juni kl. 17—det 
bliver festlig med sang, kæde-
dans og en kop kaffe/ saft til 
sidst. Projektet er støttet af Nor-
dea-fonden, der støtter det go-
de liv. 

Redaktion: Marion Linke 

udkigsposten@haastrup-

by.dk;  50 50 97 76, 

www.haastrup-by.dk 

Nyt fra Kirken 

Husk vandregudstjeneste søn-
dag, d. 3 juli kl. 14 i Skonemo-
sen. Mikael fortæller om natu-
ren og John Olsen spiller trom-
pet. Vi starter på DTEs parke-
ringsplads.  

Info Byfest d. 9. juli: 

• Billetter kan købes ved Køb-

manden nu! 

• Egen service til aftensmaden 

• Der må IKKE medbringes egen 

drikkelse—køb i baren og støt 

op om festen! 

Nu er der fortælling i Den Gamle 
Gård igen med 3 forestillinger:  

D. 27/6 Esther og André Andersen 
fortæller ’Gentagelser’. 

D. 4/7 Esther og Rune Green for-
tæller ’Genkendelser’. 

D. 11/7 Maria Junghans og Susan 
Ørum fortæller ’Genskabelser’. 

Sted: Den Gamle Gård, Holkegade 
1, Faaborg. Start: kl. 17.  

Billetter á 75 kr. købes i døren. 

Herreklub og unge stil-

ler til Fåborg Extrem 

En gruppe af 7 Haastrupper stil-
lede op til Fåborg Extrem løb i 
søndags. Byens veteran løber 
Michael Desveaux vandt en flot 
andenplads på tre runders af-
stand, og så vandt Noah Robson 
førsteplads på den korteste af-
stand med en runde. Endnu vig-
tigere, var det en hyggeligt og 
sjov formiddag for hele gruppen, 
og der er flere der allerede nu 
lægger planer om at træne op til 
og deltage i den familie-venlig 
Alpeløbet til efteråret. Hilsen, Paul 

Husk: Udkigsposten hol-

der sommerferie. Dvs. i pe-

rioden 25.6.-11.8. vil der kun ud-

komme Ekstranummer efter be-

hov (fx i forbindelse med byfest/ 

fejring af Årets Landsby 2020). 

Husk ældreudflugten tirsdag, d. 
30. august kl. 13 til Bisonfar-
men Ditlevsdal.  Der er stadig 
ledige pladser—først til mølle! 
Så husk at melde dig til. 

Søndag, d. 28. august kl. 10 i 
Jordløse Kirke er der indksriv-
ningsgudstjeneste for de kom-
mende konfirmander. Der er 
efterfølgende infomøde om 
konfirmationsforberedelsen i 
kirken.  
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