
  

Årets sidste fællesspisning 

på Værestedet 
Så er der igen fællesspisning på Værestedet. Vi mødes og spiser et måltid med 

vores naboer og venner under helt afslappede forhold. 

Kom som du er og tag endelig ungerne med, der er ingen duge eller bordpynt 

de kan flå i! 

 

Bestyrelsen går i køkkenet  

Torsdag d. 29. november 

Kl. 18.00 

Chili con carne 

Og lidt sødt til kaffen 

Øl og vand kan købes 

Pris: voksne 50,- børn 25,- 

 

Tilmelding senest onsdag d. 28. november kl. 12.00 

 hos Tilde på kontoret. Tlf: 86694510/61334511.  

Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com  

 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


fredag d. 30.11  kl. 19.00  
 

DET STORE  

ADVENTSSPIL 
i Låstrup forsamlingshus 

med mindst 49 vindere på pladespil 

Pulje spil hvor du kan vinde 5000kr 

Låstrup spillet hvor du kan vinde 700kr 
                

  Husk: flotte ekstragevinster for mere end 5000 kr. på kinesisk lotteri.   

Blandt de mange flotte ekstra gevinster er: 

 Flotte juledekorationer, julens blomster, samt masser af sjove flotte 
juleting m.m. fra købmand Lund i Skals 

 Kom og vær med, og tag gerne familien med, til familie hygge. 
                               

      en aften med Julestemning og masser af overraskelser   



Gudstjeneste i Låstrup Kirke  
ved sognepræst Hannah Kortnum Mogensen  

Søndag den 2. december kl. 16.00 

 

Juletræet i Enghaven i Låstrup  
tændes efter gudstjeneste.  

 Efter gudstjenesten går gæsterne samlet til Enghaven, hvor juletræet tændes, og endelig er der gløgg og 
æbleskiver sponseret af Låstrup Lokalråd i våbenhuset i kirken.  

 
I år har vi valgt at lægge arrangementet om 
eftermiddagen, så børnefamilierne har mulighed for 
at være med, inden børnenes sengetid.  

Årets juletræ er sponseret af Poul Børge Tovgård, 
Hans Kurt Tougaard har venligst udlånt traktor til 
afhentning og opstilling, der er foretaget af Ole Kruse 
og Jacob Thorup Kjærsgaard, mens Søren Bach Møller 
og Morten Nielsen har sørget for pærer på træet.  

Nu mangler vi kun nissernes, englenes eller 
julemandens hjælp til at få lys i pærerne, og det sker 
forhåbentlig søndag den 2. december, så vi kan nyde 
vores juletræ hele december måned.  

Kom godt ind i julemåneden med et hyggeligt 
arrangement i Låstrup. 

 



Julekoncert i Ulbjerg kirke  
 

onsdag den 12. december kl. 19.00. 
 

Operasanger Anders Hald og hans kone Henriette Hald  

 

glæder sig til sammen med deres 3 børn 

 Daniel, Leonore og Gabriella at afholde en advents og julekoncert i Ulbjerg kirke. 

Til koncerten spiller også organist Søren Lind. 

 

 

Repertoiret er julesange og salmer, danske sange, 

christmas carols og uddrag fra musicals.  

 

Mellem indslagene fortælles lidt om baggrunden for 

værkerne og der læses gamle juledigte op. 

 Vi arbejder på at bringe det glædelige budskab i 

sang, ord og tone. Det er en nydelse at komme rundt 

i landsbykirker og møde mennesker igennem sang, 

ord og tone. 

 

 

 

Vi er klassiske musikere, men arbejder altid for musikken er både festlig og folkelig, så vi går opløftet hjem 

– med julen i ”hjertet” siger Anders og Henriette. 

Glæd jer til en stemningsfuld koncert, hvor budskabet går lige til hjertet med både operasang og 

barneklang. Mød op og kom i julestemning. 

 

Læs mere om operasanger Anders Hald her 

Læs og hør mere om Anders Hald og julekoncerter her  

http://www.anders-hald.dk/
http://www.anders-hald.dk/julekoncerter/


_______________________________________________________________________________________________ 

Byfest tema uge 27 i Låstrup 2019 

 Byfestudvalget i Låstrup offentliggjorde lørdag næste års byfesttema ved Borup Idrætsforenings 
afslutningsfest i Låstrup Forsamlingshus. Temaet er "Det Blå Ocean". 

Byfestudvalget består af formand Henriette Mikkelsen, Paw Brøns, Gitte Elkjær Jensen, Annike Skovgaard 
Pedersen og Joachim Hvid. Joachim Hvid stod for offentliggørelsen af det nye tema, der har 
underoverskriften "Et maritimt tema om sømænd og havet".  
Der gøres opmærksom på, at byfesten i 2019 flyttes til uge 27 i stedet for uge 26, hvor byfesten plejer at 

blive afviklet.  Læs mere på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/november/det-blaa-ocean-er-naeste-aars-byfesttema-i-laastrup/

