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Vigtige Datoer 

Onsdag, d. 7. december kl. 9.30—

Seniorklub i Forsamlingshuset 

Fredag, d. 9. december kl. 

16.30—Ekstraordinær Generalfor-

samling i Haastrup Børnehave og 

Vuggestue 

Søndag, d. 11. december kl. 

10.30 Forberedelse til Julefesten 

på Stormgården 

Søndag, d. 11. december kl. 

16.30—Luciagudstjeneste 

Søndag, d. 18. december kl. 13—

Optog og julefest på Stormgården 

Tirsdag, d. 20. december kl. 17—

Julefest i Haastrup Friskole 

Onsdag, d. 21. december kl. 

9.30—Seniorklub i Forsamlings-

huset 

Lørdag, d. 24. december kl. 

15.30—Julegudstjeneste i Haa-

strup Kirke 

Søndag, d. 25. december kl. 9—

Gudstjeneste 1. juledag i Haa-

strup Kirke 

Mandag, d. 26. december kl. 

14—Julehits i Haastrup Kirke 

Torsdag, d. 29. december kl. ? - 

Juletræsfest i Haastrup Forsam-

lingshus 

Redaktion: Marion Linke 

udkigsposten@haastrup-

by.dk;  50 50 97 76, 

www.haastrup-by.dk 

Det' sørme, det' sandt, december! Så er det for alvor tid til at skue 
op for hyggen og hente julepynten frem. Søndag d. 11. december 
skal vi gøre Stormgården klar til årets julefest, som løber af stablen 
d. 18. dec. kl 13. Vi skal hente juletræer hos Mogens og pyntegrønt 
hos Solveig, og så skal der ellers bare pyntes med lys, gran og nisser! 
Chefdesigner Lis skal nok holde os på sporet og sikre, at gården 
kommer til at emme af jul! Alle, der har tid og lyst til at give en hånd 
med, er mere end velkomne! Vi starter kl 10.30 d. 11. dec., hvor vi 
naturligvis også test-
smager årets glögg og 
juleøl, og så er der varm 
chili con carne til hele 
folket :-)   
Håber, vi ses - både d. 
11.12 og 18.12. Julehilsner 

fra Foreningen STORM  

Juletid i Haastrup 

Gudstjenester:  
11. december kl. 16.30 —Lucia-
gudstjeneste 
24. december kl. 15.30—Jule-
gudstjeneste 
25. december kl. 9—
Gudstjeneste 1. juledag 
26. december kl. 14—Julehits 

Julefest d. 18. december på 
Stormgården med optog igen-
nem byen kl. 13 og efterfølgen-
de sang, hygge og besøg af jule-
manden. Julefesten arrangeres 
af Vores Købmand og Forening 
Storm. 

Udkigsposten holder 
Juleferie! 
Derfor bliver den sidste Udkigs-
posten for 2022 sendt ud fre-
dag, d. 16. december. Den før-
ste Udkigsposten i det nye år 
udkommer d. 6. januar 2023. 

Julefest i skolen tirsdag, d. 20. 
december—Festlig fællesskab! 

Juletræsfest i Haastrup Forsam-
lingshus torsdag, d. 29. decem-
ber. 
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Nytårsforsæt? 

Er du klar til at komme i bedre 
form, tabe noget vægt eller op-
bygge muskel i 2023? Så meld 
dig til Kampkraft træning, med 
opstart d. 9 / 10 januar! Nu med 
morgenhold og efter-arbejde-
hold. Læs mere og tilmeld dig på 
www.kampkraft.dk 

Ny forening: Energifællesskab Haastrup 

Mange tak for et super spændende møde om Energifællesskaber i 
onsdags. Det var skønt at så mange interesserede og engagerede 
mennesker kiggede forbi Forsamlingshuset for at blive klogere på 
hvad Energifællesskaber er og kan. Vi hørt om mulighederne og for-
dele ved Energifællesskaber og erfaringer med Energifællesskabet i 
Avedøre. Vi hørt også om kommunens varmeplan og at Haastrup er 
udpeget som en mulig fjernvarme område. Planen er umiddelbart at 
kommunen fortager en undersøgelse af om det kan betale sig at op-
føre et eller andet form for fjernvarmeanlæg, hvor efter vi får mulig-
hed til at tilkendegive vores interesse, eller ej. Dette skulle efter pla-
nen ske i februar 2023. Meget spændende. 

Mødet sluttet med en kort stiftende generalforsamling. Foreningen 
”Energifællesskab Haastrup” som skal arbejde videre med idéen blev 
dannet og 7 blev valgt til bestyrelsen: 

• Peter Kjærgaard 

• Jens Bruntse 

• Michael Krogh 

• Henrik Mikkelsen 

• Morten Lassen 

• Kenneth Lund 

• Michaël Desveaux 

Der kommer flere information, referat osv. i et kommende Udkigspo-
sten. 

Nyt fra Billard & Motion 

Lidt resultater er der blevet til, selvom vi er gået ind i Jule måneden: 
Palle har afviklet sin runde individuelt i kl. C, med fine resultater og 
er videre til næste runde igen, Flot Palle. 
Old boys mødte Ørbæk og det gav sejr til Haastrup på 7-1. 
Serie 2 mødte Næsby, her blev det desværre til et godt og grundigt 
nederlag 0-8. 
Sådan er billard også, nogle gange vinder vi, andre gange som taber, 
sådan er sport. 
Flere kampe og nyheder kommer i næste uge. 

Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn 
Kommune afholder informations-
dag: Lup på sundhed og trivsel 
tirsdag den 17. januar 2023 på 
Svanninge Sognegård,  Kirkegy-
den 3, 5642 Millinge 
Pris: 100 kr. - betales ved indgan-
gen. Der vil i prisen være kaffe/
te/småkager ved ankomst. Til 
frokost serveres 2 stk. håndmad-
der + 1 ostemad. Øl og vand kan 
købes. Tilmelding: Senest tirsdag 
den 10. januar til Ældrerådets se-
kretær Marianne Bang Hjorth via 
mail - mhjor@fmk.dk eller til El-
sebeth Glasdam på telefon 23 74 
66 46. 

Sundhed og Trivsel 

Udkigs-Nissen har 

travlt i julemåne-

den—derfor udkom-

mer Udkigsposten 

først lørdag, d. 10. 

december i næste 

uge.  
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