”Samtaler om …”
på Kulturcenter Værestedet
Startede mandag 19-09-2016 og derefter mandage Kl: 09.30 - 11.00

”Samtaler om …” har som mål, at skabe samtaler mellem mennesker. Samtaler, som gerne må udvide vores
horisonter, men også samtaler, som inddrager vores erfaringer, som dermed deles med andre.
Samtalerne, må ligeledes, gerne handle om bøger, forfattere, enkeltpersoner. Alt sammen noget som har almen
gyldighed for mennesker. Også teknik, IT, rejser og menneskelige oplevelser, kan være emner for samtale.
Politiske emner vil ikke være på dagsordenen. Dette skal naturligvis ikke være en hindring for at fortælle/fremlægge
et emne, som skal forstås ud fra en politisk/religiøs baggrund.
Metode:
”Samtaler om …” vil blive gennemført, som en form for studiekreds. Uden dog at kræve, at deltagerne forbereder
sig til hvert enkelt møde. Dette vil være den enkelte emneansvarliges afgørelse. Ud fra en deltagerliste vil vi udpege
en emneansvarlig til hvert møde. Denne person vil være ansvarlig for emnet, samt have ordførerskabet, hvilket vi
andre må respektere. Vi starter roligt ud så alle kan blive fortrolige med procedurerne.
HUSK papir og blyant!
Har du lyst til at deltage eller har spørgsmål,
kontakt Jørgen Pedersen 40 32 79 51

Kulturcenter Værestedet inviterer til
Fællesspisning og foredrag
torsdag den 6. oktober 18.30
Menuen består af:
Nakkesteg med kartofler, rødkål og salater + kaffe og kage.

Efter middagen:
Fhv. borgmester Gunner Korsbæk kommer og holder foredrag over emnet:
”Dramaet omkring mordet på Carl Skomager i Navndrup”.
Du kan også læse artikel fra sagen bragt i Viborg Stifts Folkeblad 14. juli 2014

Efter foredrag fællessang fra højskolesangbogen med lokal musik.

Tilmelding skal ske til daglig leder Line Mogensen senest 26. september
Telefon/sms: 86 69 45 10 / 61 33 45 11 http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com

Læs mere på www.kulturcenter-laastrup.dk eller her

Kurser på Kulturcenter Værestedet
starter i september
Du kan se kursuskalender på nedenstående link
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320073

Præmiewhisten i Borups klubhus er startet
Vi spiller hver onsdag kl. 19.00.

 Vi spiller uden trumf
 Det koster kun 50 kr. incl. kaffe og brød
Kontaktperson :
Bent Ilsøe Nielsen tlf. 4016 8146
_______________________________________________________________________________________________________

Høstfesten i forsamlingshuset i lørdags…..
Lørdag den 17. september
var der traditionen tro høstfest i Låstrup Forsamlingshus.
88 feststemte gæster havde sat hinanden møde for at
fejre, at høsten er bjerget. Eller det var i hvert fald det,
der blev anvendt som anledning til at holde en fest.

Årets flotte høstkrans bundet af Majbritt og Sonja

Reelt viste det sig, at kun 3 af deltagerne er selvstændige
landmænd, men det afholdt ikke deltagerne fra at fejre
høsten, for alle er på den ene eller anden måde relateret
til landbruget. Arne Gejl holdt årets høsttale og kunne
remse en lang liste af forskellige erhverv, der dels har
deres udkomme fra landbruget.

Majbritt Skovgaard Møller og Sonja Jensen havde bundet årets flotte høstkrans, der først blev beundret til
høstfesten for søndag at være med til årets høstgudstjeneste i Låstrup Kirke for til sidst at blive lagt på flyvergraven
på Låstrup Kirkegaard.
Aftenen bød på sild og smørrebrød skyllet ned med velskænket Hancock fadøl. Efter middagen spillede discjockey
Per Stisen op til dans, så gæsterne kunne få sig en svingom.
Den siddende komite havde taget et ekstra år, da de i 2015 skulle udleve en drøm om at holde en Oktoberfest, og
nu ville de tage festen tilbage til en høstfest igen. Det blev ikke nødvendigt at udpege en ny komite for 3 par meldte
sig selv som arrangør af høstfesten i 2017. Det var Charlotte og Carsten Kuhr, Jeanette og Torben Larsen, samt
Birthe og Erik Hvid.
Tak til Mikkel og Rasmus for velvillig hjælp i baren og tak til Ane, Magnus, Johan og Jacob for en kæmpe hjælp i
køkkenet og med oprydning. Se billeder fra festen på dette link.

