
 

Nye kurser på Kulturcenter Værestedet :  

 
 

IPAD – fortsættere: Starter mandag den 2. marts fra kl 09.00 til 11.30, 3 mødegange.  

Underviser Pia Vesterager. Det koster 355kr/P-pris 305 

Tilmelding til LOF på midtjylland.lof.dk  eller tlf. 8726 2326 

____________________________________ 

ER bogstaverne svære for dig?  Er du ordblind?  

Kom til gratis undervisning! 

Hvordan kommer du i gang? 

Ring LOF tlf.  8726 2326 eller kontakt Ingrid på Kulturcenter Værestedet tlf. 8669 4510 for nærmere info 
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__________________ 

 

 

 

 

Borgermødet og generalforsamlingen i Låstrup forsamlingshus mandag den 26. januar 2015  

55 personer havde fravalgt en spændende håndboldkamp i TV og til valgt en aften i Låstrup forsamlingshus, som 

startede med fællesspisning tilberedt af bestyrelsen. 

Referat fra generalforsamling Låstrup Forsamlingshus. Kan læses på www.borupif.dk eller her 

Referat fra borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger kom med indlæg og information om 

hvad der er sket/sker i Låstrup kan læses på www.borupif.dk eller her 

 

Fastelavnsfest på Kulturcenter Værestedet 

Søndag den 15. februar kl. 10.00 

Vi inviterer til fantastisk fastelavnsfest på Kulturcenter Værestedet 

Mød frisk op kl. 10.00, åvel store som små, og vær parat på spændende tøndeslagning 

Vi uddeler fine præmier 

Vi synger sange og spiser fastelavnsboller. 

Der vil være slikposer og sodavand til alle børn.  

Der er kaffe og the til de voksne. 

Pris for voksne 25kr og for børn 10kr.  

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig formiddag 

Med venlig hilsen fra Fastelavnskomiteen  

  

Kreativ Fritid - Udstilling på Kulturcenter Værestedet 

Søndag den 22. marts…….  Læs mere senere 

Dilettant i Låstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 21. marts kl. 19.00 

Sæt X i kalenderen allerede nu……. Læs mere senere 

Fællesmøde den 9. marts i Låstrup vedr. den nye Fjordklynge 

Forsamlingshusets bestyrelse har i samarbejde med Kunsten at redde liv har sørget for at der kommer en 

hjerte starter til Låstrup. Vi forventer opsætning af hjertestarteren på forsamlingshuset i slutningen af 

februar, og der bliver også en aften med instruktion i brugen af denne. 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/213545/Borgerm%C3%B8de%20i%20L%C3%A5strup%2026.%20januar.pdf
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/213545/Borgerm%C3%B8de%20i%20L%C3%A5strup%2026.%20januar.pdf


Kopi annonce i Ugeavisen onsdag den 28. januar 2015 


