Fællesspisning
på Værestedet
Så er der igen fællesspisning på Værestedet. Vi mødes og spiser et godt
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.

Lauras madhold går i køkkenet og laver mad ☺

Mandag d. 25. februar
Kl. 18.00
Forloren hare m. kartofler og surt
& citronfromage til dessert
Øl og vand kan købes

Pris: voksne 50,- børn 25,Tilmelding senest fredag d. 22. februar hos Tilde på
kontoret. tlf: 86694510/61334511.
Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com

I
LÅSTRUP 2019
SØNDAG D. 3. MARTS vil Fastelavnsudvalget tage imod børn og voksne til et brag af en
fastelavnsfest.
Tøndeslagning mm. vil foregå på Værestedet mellem kl.

10.00 og 12.00.

Inden selve tøndeslagningen er der mulighed for at tage til en børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i
Låstrup kirke fra kl. 9.30 til ca. 10.00.
Der vil være en spændende og nervepirrende catwalk med præmier til de tre bedste udklædte, og
vi vil slå katten tønden med kåring af en kattedronning og kattekonge i tre alderskategorier.
Bagefter vil der være slikposer, fastelavnsboller og juice eller saftevand til alle børn samt kaffe og
fastelavnsboller til de voksne.
Alt dette til den nette sum af 30 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn.
Så kom alle og deltag i dette skønne arrangement, udklædt som påklædt, ung som gammel, nær
som fjern. Vi byder ALLE, som har lyst til at kigge forbi, velkomne!

Mvh. Fastelavnsudvalget.

Støt dit lokale kulturcenter
køb et støttemedlemsskab til Kulturcenter Værestedet.
Støttemedlemskaber er et vigtigt økonomisk bidrag til Kulturcenter Værestedets
drift. Med et støttemedlemsskab har du mulighed for at støtte op omkring de
aktiviteter og initiativer som løbende sættes i gang. Som støttemedlem opnarr du
desuden billigere lejepriser af kultucenterets faciliteter.
Et støttemedlemsskab koster kun 200 kr. for et år/pr. person.
• Du kan betale med MobilePay til 52324- eller ved bankoverførsel til kontonummer: Reg.
7396 Konto nr. 281 560 1362
• Husk at skrive "Støttemedlem" og dit fulde navn i tekstfeltet par overførslen. Obs. - du kan
jo let sætte din netbank til at huske det for dig og gentage betalingen en gang om året, så er
du selv fri for at huske det.
• Vil du hellere betale kontant skal du bare henvende dig til Tilde par kontoret i
Kulturcenter Værestedet.
Om Kulturcenter Værestedet
Kulturcenter Værestedet drives af frivillige kræfter, og er et hus der rummer en bred vifte
af aktiviteter og aktivitetsmuligheder.. Her kan nævnes husflidskurser, madlavning og
bagning, bridge, nørkelklub, livestreaming af foredrag fra Aarhus universitet,
fællesspisning, og yoga. Kulturcenter Værestedet er desuden landsbyfællesskabet
Fjordklyngens samlingssted med landsbykontor og cykelklub..
Kulturcenter Værestedet rummer mødelokaler, køkken, gymnastiksal og motionsrum. Der
er udendørsfaciliteter med shelter og barlplads, og udendørs køkken-og bad.
Se aktiviteter og mulighed for leje af Kulturcenter Værestedets faciliteter og
medlemsfordele par www.kulturcenter-Laastrup.dk
TAK for dit bidrag.
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Kulturcenter Værestedet.

Igen 5 runder Mandeyoga på Kulturcenter Værestedet

Rigtige mænd går til Yoga. Her ses holdet onsdag den 23. januar 2019.

Tove Frederiksen
Sundstrup Zoneterapi

Rigtige mænd går selvfølgelig til yoga😀” og de mænd, der endnu ikke
har prøvet det, ved ikke hvad de går glip af”🤗 udtaler Tove Frederiksen,
der er instruktør på holdet og derfor eneste tilstedeværende kvinde.
Derfor mødes mændene på billedet herover på Værestedet i Låstrup hver
onsdag fra 19.30 til ca. 20.40.
Yoga formen er dynamisk Hatha Yoga hvor hele kroppen bliver arbejdet
godt igennem. Man skal nok få sved på panden og god energi, samt masser
af god humør😅🤗 Alle kan være med og øvelserne kan tilpasses
eventuelle skader og andre skavanker.
De 5 nye runder starter onsdag den 6. marts samme tid og sted. 5 gange
koster 400,- kr.
Evt. ring/sms til Tove på 29847323 for yderlig info🙏

Generalforsamling i Borup Idrætsforening.

17 medlemmer mødte frem til gratis spisning og orientering ved Borup IFs generalforsamling.
Kenni Elkjær og Paw Brøns lod sig afløse i bestyrelsen for Borup Idrætsforening. Det skete ved
foreningens ordinære generalforsamling i klubhuset mandag den 11. januar. Nyvalgt til bestyrelsen blev
Anna-Kathrine Mikkelsen (AK) og så blev det til et gensyn med Lars Justesen, der tidligere har ydet en
stor indsats i idrætsforenings bestyrelse.
Foreningens formand Poul Johannessen aflagde en fyldestgørende beretning for de fremmødte
medlemmer.
Den nye bestyrelse har endnu ikke konstitueret sig, så det vides endnu ikke, hvem der besætter hvilke
poster. Følg med på Borup Idrætsforenings hjemmeside.
Se omtale af generalforsamlingen på dette link.

Majbritt Skovgaard Møller og Karin Elkjær havde tilberedt lækker Thaigryde med ris og salat til de
fremmødte.

Jazzonators kirkekoncert i Låstrup Kirke

Jazzonators gæstede torsdag aften Låstrup Kirke med swingende musik og gode sange. 60 gæster
fra Låstrup og omrkringliggende byer var mødt frem for at nyde den gode koncert. Se omtale på
vores hjemmeside
Efter kirkekoncerten var der stående applaus til de 4 unge musikere med rødder i lokalområdet.

Se omtale af begivenheden på Låstrups hjemmeside.

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind
Som det tidligere er oplyst er Børge Nielsen stoppet med at udgive
nyhedsmailen. Låstrup Lokalråd ved Morten Nielsen forsøger at
videreføre Børges gode arbejde gennem mange år.
Skiftet betyder, at materiale til nyhedsmailen fremover skal sendes til
Laastrup@outlook.dk i stedet for direkte til Børge. Det er i øvrigt
samme mail, hvorfra nyhedsmailen sendes ud.
Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for
borgerne i Nr.Rind og Låstrup og medlemmerne i Borup
Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent husarrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

