
Afskedsgudstjeneste med Ulrik Pilemand 

 

Det er ikke længe siden, at nyheden om, at vores præst Ulrik Pilemand har fået nyt embede, og nu er tiden så 
kommet, hvor han tager afsked med sognebørnene ved en afskedsgudstjeneste i Ulbjerg Kirke.  

Det sker søndag den 6. november kl. 11.00.  

Efter gudstjenesten byder fællesmenighedsrådet på frokost og kaffe i hallen ved Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, 
som det også fremgår af opslaget herover.  

Til dem, der ikke har mulighed for at være med til gudstjenesten i Ulbjerg Kirke kl. 11, så er der gudstjeneste i 
Låstrup Kirke samme aften kl. 18.30, hvor der også er mulighed for at tage afsked med præsten.  

Vi ønsker Ulrik Pilemand alt det bedste i hans nye udfordringer på Sjælland.  

Ulrik Pilemand som vi kender ham……..Se også link om Ulrik Pilemands nye udfordringer her 

http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/oktober/sognepraest-ulrik-pilemand-flytter-til-sjaelland/


            Kulturcenter Værestedet  

www.kulturcenter-låstrup.dk     mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com 

Telefon/sms: 86 69 45 10 / 61 33 45 11  

Kulturcenter Værestedet har desværre modtaget opsigelse fra daglig leder Line Mogensen. 

Line tiltrådte stillingen 1. august og har efter tre måneders prøvetid valgt at opsige kontrakten. Vi har fuld 

respekt for Lines afgørelse, da hun søger nye udfordringer på hendes tidligere arbejdsplads i Silkeborg. 

I de tre måneder er der etableret Fitness center, som forventes at blive indviet i det nye år, så den kan 

hjælpe den gode samvittighed ved julebordet. Keglebillard bordet er flyttet til et hyggeligt rum på loftet og 

er taget i brug, og meget mere… 

Tak til Line og hendes familie for stor arbejdsindsats, for som Line udtrykte forleden: ”Det er en livsstil at 

være ansat på Værestedet, og jeg kommer og gør min indflydelse gældende til generalforsamlingen den 

15.marts 2017”. 

Nu vil bestyrelsen i en periode deles om opgaverne, sammen med Tilde Munkholm, som også blev ansat i 

en Fleksjob stilling i sommer. Brug vores hjemmeside – der er gode tilbud til mange af jer, eller tag initiativ 

til nye kurser eller nye tiltag. Kom og få en snak med os – vær opmærksom på nye telefontider eller brug 

mail. 

På vegne af bestyrelsen 

Formand 

Ole Kruse  

HUSK: Kom til lotterispil i aften fredag og vind and og rødvinen til mortensaften!! 

http://www.kulturcenter-låstrup.dk/

