
Møde i Låstrup forsamlingshus ang. Fjordklyngeråd  

Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 

I forbindelse med at der nu er indgået et samarbejde med Ulbjerg, Skals, Nr. Rind, Skringstrup og Sundstrup - også 

kaldet Fjordklyngerådet, skal vi nu samles her i Låstrup. Vi skal bidrage med ideer til det nye fælles råd, men også 

med ideer og udvikling af Låstrup. – 

Læs hele opslaget på www.borupif.dk under fanen ”det sker i låstrup” eller her 

Se Fjordklyngens hjemmeside http://fjordklyngen.dk/ 

Se video  Fjordklyngen - vision for landdistriktsudvikling 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Dilettant i Låstrup forsamlingshus  ------    Lørdag den 21. marts 2015  

Så er der dilettant i Låstrup forsamlingshus. Stykket der skal opføres hedder ”Nix Pille” 

Aktørerne er: 

Eva Nielsen  

Kaspar Vad  

Per Høgh  

Søren Møller  

Kaare Elkjær  

Sara Ambrosius 

Brita Slavensky 

Pernille Mikkelsen Niels 

Kristian Svendsen 

Ulla Svendsen 

Mikkel Vad  

Lena Nielsen 

 

Instruktør:  

Lena Nielsen  

 

Sufflør:  

Jeanette Jensen 

Stykket opføres første gang kl. 14.00,  

hvor der vil være kaffe og kage, samt pølsehorn og sodavand til børnene. 

Pris 75 kr. for voksne og børn under 14 år 30 kr. 

Om aftenen opføres stykket igen kl. 19.00 

Efterfølgende serveres der pålægs fad med boller. 

Der spilles op til dans til kl. 02.00 

Musikken leveres af Bent Aaen. 

Entre for dette er 150 kr. 

Tilmelding til om aftenen skal ske til: 

Karina på 30224259/86694259 eller mail: lynge15@hotmail.com 

Lone på 86694673/22810595 eller mail: lone.svend45@gmail.com 

Senest tilmelding senest den 14. marts. 

du kan se hele opslaget på www.borupif.dk eller her 

Musik: Bent Aaen 

Det siger pressen  

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/215398/Fjordklynge%20m%C3%B8de%20i%20L%C3%A5strup.pdf
http://fjordklyngen.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=3i1d-I7n3W8
mailto:lynge15@hotmail.com
mailto:lone.svend45@gmail.com
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/215860/Dilletant%20-%202015.pdf
http://www.danseband.dk/nysider/presse.htm


                                                                                                   

                                                     Udstilling  & Forårsmarked 

på Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Søndag den 22. marts fra kl. 10 – 16                          

Udstillingen markerer at vi nærmer os foråret og at vores kurser som finder sted i vinteren er ved at være slut. 

Vores elever vil gerne vise alle de ting som de har lavet i vinterens løb.  

 

I år vil vi gerne invitere alle børn i Låstrup og omegn til at vise deres kreativitet ved at udstille eller ved at vise hvad 

de arbejder med. Det kan være at man er god til at strikke, tegne, male, væve, lave smykker eller noget helt andet.  

 

Vil du gerne vise hvad du arbejder med kan du tilmelde dig på tlf: 86694510 eller 86696228.  

 

Der kommer en flødebollemaskine så slikmunde, såvel børn som voksne kan prøve og smage. Vi håber på at det 

bliver en spændende dag.  

Med venlig hilsen, Kulturcenter Værestedet og Kreativ Husflid, Låstrup. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Kulturcenter Værestedet i Låstrup afholder ordinær Generalforsamling  
mandag den 23. marts 2015 kl. 19.00  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Punkter til dagsordenen afleveres til formand Ole Kruse, Låstrupvej 23A, 8832 Skals  

senest den 16. marts 2015. 

Kulturcentret er vært ved ost og rødvin, kaffe og småkager 

læs mere på hjemmesiden http://www.kulturcenter-laastrup.dk/  

_____________________________________________________________________________________________ 

Vi får hjertestarter til byen!!!!! 
Sted: Låstrup Forsamlingshus 

Kursus i brugen af hjertestarteren 

Dato: Torsdag den 26. marts  kl: 19.00 – 20.30 

Vi starter dagen med overrækkelse af hjertestarteren og hjertestarterskabet. 

Derefter vil kunsten at redde livs førstehjælpsinstruktør give et kursus i brugen af hjertestarteren. 

Vi opfordrer alle til at deltage i dette GRATIS kursus, hvor der bliver gennemgået hvad man skal gøre hvis vi en dag 

får brug for vores hjertestarter. 

Kunsten at redde liv tilbyder også; et 4 timers hjerte/lunge førstehjælps kursus for alle i byen, hvis dette har 

interesse.                              Se hele opslaget på www.borupif.dk eller her 

Vi glæder os til at se jer. 

============================================================================================ 

BEMÆRK! Du kan læse alle opslag på arrangementer i Låstrup på www.borupif.dk  under fanen ”der sker i låstrup” 

 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/215854/InvitationTilL%C3%A5strup.pdf
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx

