
 

 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 pålæg med boller. 

 Der spilles op til dans til kl. 02.00>>>>>>>>>>>>> 

 Musikken leveres af Lars Norden. 

 Entre for dette er 180 kr. 

Tilmelding til om aftenen skal ske til: 
Lone på 8669 4673/2281 0595 eller mail: lone.svend45@gmail.com 

Anna Grethe på 9864 1234 eller 4025 6455 eller mail: agfrederiksen@gmail.com 

Senest tilmelding den 27. februar 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 
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http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/februar/dilettant-i-laastrup-2017/


Kulturcenter Værestedet  

afholder 

Ordinær generalforsamling 

Mandag den 15. marts 2017 kl. 19.30 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fremlæggelse af Budget 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. På valg er: Verner Christiansen, Jane Kjærsgaard, 

Elisebeth Jørgensen og Peter Lund. Suppleanter er Gertrud Nielsen og Salah Janel. 

7. Valg af Revisionsfirma.  

8. Eventuelt. Herunder vil der blive orienteret om Fjordklyngen.  

9. Eventuelle forslag på mail kruse.lykkebo@gmail.com senest den 7. marts 

Mvh. bestyrelsen, Ole Kruse, formand  

______________________________________________________________________________________________ 

Skovbørnehaven Fredly holder 25 års fødselsdag onsdag den 1. marts 2017  
kl.13.00 - 16.30 i Skovbørnehaven Fredly, Boruphedevej 3, 8832 Skals. 

Læs mere på www.borupif.dk eller her  
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107 til fastelavn på Kulturcenter Værestedet 
Søndag den 26. februar var der traditionen tro fastelavnsfest på Kulturcenter Værestedet i Låstrup fra 10 til 12 om 
formiddagen. Tidspunktet er valgt efter børnefamiliernes ønsker om, at de mindste kan nå at komme hjem og sove til 
middag, så familiernes rytme ikke slås helt i stykker af den festlige aktivitet.  

Der var mødt 52 voksne og 55 børn til festen, der traditionen tro startede med forevisning af de flotte udklædninger på 
catwalken foran 3 udvalgte dommere. Det var rigtig svært, for der var rigtig mange flotte og kreative udklædninger blandt 
de deltagende børn. 

Børnene var delt op i 3 grupper efter alder. Først dagplejebørn, dernæst børnehavebørn og sidst skolebørn. Dommerne 
skulle udvælge bedste udklædning i de 3 kategorier, så de måtte blive om fordeling af æren for flotteste udklædning. Det 
blev dommerne efter nogen votering, hvorefter de flotteste kostumer kunne udråbes.  

Vinderne blev 

Dagplejebørn: Andrea Sørensen 
Nielsen, der var udklædt som fange i 
en politibil. 

Børnehavebørn: Victor Rømer Platz, 
der var udklædt som papegøje. 

Skolebørn: Laura Møller og Sara Leth, 
der var siamesiske tvillinger. 

Foto: 

Victor Rømer Platz, Laura Møller, 
Sara Leth og Andrea Sørensen 
Nielsen blev udråbt som vindere af 
flotteste udklædninger.  

 

Efter catwalken skulle katten slås af tønden. Igen var børnene delt op i dagplejebørn, børnehavebørn og skolebørn, så 
der var nogenlunde fair konkurrence mellem børnene. Efter en del runder måtte tønderne give fortabt og gik i gulvet, 
hvorefter børnene kunne samle slik op.  

 

 

 

Derefter var der kaffe og 
fastelavnsboller til de voksne, mens 
børnene fik slikposer og saftevand.  

Fastelavnskomitéen takker for god 
opbakning til fastelavnsfesten og 
håber på godt fremmøde igen til næste 
års fest.  

 

 

 

 

 

Du kan læse mere på www.borupif.dk og  

se fotos fra dagen på dette link http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/fastelavn-2017/ 
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