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Vigtige (Jule-)Datoer 

Lørdag, d. 4. december kl. 19—
Haastival Generalforsamling og 
Julefrokost 
Søndag, d. 5. december kl. 
10.30—Adventssang i Haastrup 
Kirke—se side 1 
Fredag, d. 10. december kl. 15—
Julefest i børnehaven 
Søndag, d. 12. december kl. 
16.30—Luciaoptog og Gudstje-
neste i Haastrup Kirke 
Mandag, d. 13. december kl. 
16—Julebag i Hyggeteket i For-
samlingshusets køkken 
Torsdag, d. 16. december kl. 
17—Julefest i skolen 
Fredag, d. 17. december kl. 
19.30—Herreklub 
Søndag, d. 19. december kl. 
11—Julemanden besøger Min 
Købmand i Haastrup—se bilag 2 
Fredag, d. 24. december kl. 14—
Gudstjeneste i Haastrup Kirke 
Lørdag, d. 25. december kl. 
10.30—Gudstjeneste i Haastrup 
Kirke 
Søndag, d. 26. december kl. 
14—Syng julehits i Haastrup Kir-
ke 
Tirsdag, d. 28. december kl. 
16—Juletræsfest i Forsamlings-
huset—AFLYST 
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Adventssang i kirken gentages 

I søndags mødtes om-
kring 15 sangglæde 
mennesker i Haastrup 
Kirke og sang julesang 
fra både salmebogen, 
højskolesangbogen og 
en lille julesanghæfte. 
John (Joys far) akkom-
pagnerede på guitar. 
Deltagerne blev enig 
om, at det ville være 
hyggeligt at gentage. 
Derfor mødes vi igen i Haastrup Kirke den anden søndag i advent—
søndag, d. 5. december kl. 10.30. Alle er velkommen. Tag gerne en 
kop eller kande kaffe/ te med, så vi kan snakke lidt efterfølgende, 
hvis vi har lyst. 
Vi sikrer i kirken, at der er sprit og at vi holder god afstand til hinan-
den, så alle kan føle sig trygt. Venlig hilsen Marion Linke 

Julebilleder efterlyses! 
Når du deltager i ét eller flere af de julearrangementer, der foregår 

her i byen, vil jeg gerne bede dig om at tage et par billeder og sende 

dem til mig på udkigsposten@haastrup-by.dk eller 50 50 97 76. Bille-

derne skal bruges til skærmen ved Købmanden og evt. til Udkigspo-

sten og vores bys hjemmeside. På forhånd tak! 

Nyt fra Kirken 

Efter gensidig aftale er der indgå-
et en fratrædelsesaftale med gra-
verne Majbrit Jensen, Jordløse og 
Anna Styrk, Håstrup, således at de 
pr. 1/12- 2021 fritstilles fra deres 
stillinger i opsigelsesperioden. 

Henvendelser vedr. kirkegårdene 
kan fortsat ske til gravertelefoner-
ne, som betjenes af menighedsrå-
det. 

Jordløse: tlf. 2554 7510 

Håstrup : tlf. 2496 1418 

Med venlig hilsen Menighedsrådet 

Udviklingsplan 

I tirsdags mødtes Styregruppen 
omkring Udviklingsplanen og 
medlemmer fra Udviklingsrådet 
med Korinth og politikere og an-
satte i Faaborg-Midtfyn Kommune 
for at afslutte projektet omkring 
Udviklingsplanen. Udviklingspla-
nen bliver overdraget til Udvik-
lingsrådet på et møde d. 13. janu-
ar. Husk, at alle møder af Udvik-
lingsrådet er åbne møder—dvs. 
alle kan deltage. Så hold øje med 
tidspunkt og sted—selvfølgeligt 
her i Udkigsposten eller på vores 
hjemmeside.  

Hvem er Årets  

Haastrupper 2021? 
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Besøg fra Grønland og Litauen på Haastrup Friskole 

Endelig kunne det lykkes!! De tre elevgrupper fra Grønland, Danmark og Litauen, som har Nordplus-

projekt sammen kunne mødes i Danmark.Og heldigvis lige i tide inden corona-smitten igen steg. De 

grønlandske og litauiske elever blev indkvarteret hos de danske elever, 

som deltager i Nordplus-projektet. Det vil sige, at til foråret skal de 

danske elever på genvisit i Litauen og Grønland hos deres nye venner 

fra de to lande. 

Værtsfamilierne havde ansvar for kost og logi samt kørsel til forskellige 

aktiviteter i løbet af de seks dage,besøget varede. Der var tryk på pro-

grammet og af fælles aktiviteter kan nævnes sejltur til Bjørnø, fælles 

traditionelle, danske danse, festaften for alle gæster og værtsfamilier, 

mørketur i Sollerup Skov med Øhavsmuseet, tur i svømmehallen, rund-

tur i Faaborg, tur til H.C Andersen Museet samt shoppetur til Odense. 

Som dagene gik, og som alle lærte hinanden at kende, blev der 

knyttet venskaber - og der blev lavet aftaler om kommende fælles 

oplevelser, når man kommer på genvisit: det er ikke så dårligt at 

have en stående invitation til sæljagt i Grønland til maj næste år. 

Målet med projektet er sætte sig ind i sit eget lands kultur, histo-

rie, mad, musik og håndværk for derefter at videreformidle og de-

le det med de øvrige lande på 

en digital platform. Eleverne 

begyndte projektet i august 2020, men p.g.a. Covid-19 har det første 

besøg først kunne lade sig gøre nu. Forhåbentlig kan de to andre be-

søg gennemføres til foråret 2022. 

Det er Nordplus Junior, der dækker rejseudgifterne. Venlig hilsen Mette 

Læseklubben er en succes 

I år blev der afholdt læseklub for 

børn i hele november-måned. 

Hver onsdag mødtes jeg med 10 

børn, der hørte historien om, 

hvordan Narnia blev til. Historien 

hedder ”Troldmandens nevø” og 

der forhistorien for det meget 

kendte ”Løven, heksen og garde-

robeskabet”.  

Da vi ikke nået hele historien i 

november, tog vi en ekstra læse-

klub hjemme hos mig i onsdags 

med varm kakao og boller og de 

sidste 3 kapitler. 

Børnene var meget glad for at få 

læst for—derfor gentager vi suc-

cesen i det nye år, hvor der læses 

den meget kendte efterfølgere—

og vi afslutter med at se filmen. 

Hold øje her i Udkigsposten eller 

på vores hjemmeside, hvornår 

det helt præcis bliver.  

Tak for lån af børnene. Venlig hilsen 

Marion 


