Kulturrødderne
Julekoncert
i Låstrup kirke
tirsdag den 12. december kl. 19.00

Kulturrødderne spiller og synger et meget bredt repertoire.
Koncerten er den anden i rækken af kirkekoncerter her i området. Kulturrøddernes Kor har i denne måned
holdt koncerter i Rødding Kirke, Ulbjerg Kirke, Nørre Vinge Kirke, på julemarked i Viborg og i Lindum Kirke.
Alt som opvarmning til den kommende koncert på tirsdag.
Vores udsendte anmelder har oplyst, at borgerne i Låstrup godt kan begynde at glæde sig.
Kulturrøddernes Kor opførte et velvalgt og godt gennemarbejdet repertoire med sangglæde, der smittede
langt ud over bænkerækkerne. Den bedste koncert vores udsendte anmelder længe har hørt.
Efter koncerten serveres der kaffe og bagværk.

Læs mere om Kulturrødderne på dette link

Julehygge på Værestedet
Onsdag d. 13. december
Fra kl. 18.00
I år slutter vi sæsonen af med at mødes i
gymnastiksalen og hygge med juleguf, synge lidt
sange og nyde 5. klasserne fra Skals Skoles
Lucia-optog kl. 19.00.
Der kan købes gløgg og æbleskiver,
trædrejerne vil sælge deres fine produkter og
man kan vinde fine ting i vores tombola.

Der er ingen tilmelding, så kig forbi når det
passer dig 

Julekoncert

I Lynderup kirke
Tirsdag den 19. december kl. 19.00
Julekoncert med de lokale Karin Antonsen, Sara Ambrosius, Birthe Reitz og John Thomsen
som vil præsentere et udpluk af julens elskede salmer og sange, eksempelvis fra Carl Nielsens hånd.
Undervejs vil der være mulighed for at synge med på enkelte fællessalmer.
Efter koncerten serveres der kaffe og bagværk.

Foto: I Låstrup kirke Karin Antonsen, Sara Ambrosius, Birthe Reitz og John Thomsen

Masser af flotte gevinster. Du kan her se Præmielisten ved Julestævnet 2. Juledag 2016
Familie – børnerækken:
1. Præmie pulje a: 6x madpakker (Jyske Bank)
6 x drikkedunke (Den Jyske Sparekasse)
6 x fodboldgolf (Ulbjerg) værdi 100kr
2. Præmie pulje a: 6 x gavekort 75kr (Spar)
1. præmie pulje b: 6x 6 plader lotterispil = værdi 6 x 60 kr.
6x Coca Cola kasketter
1. præmie pulje c: 6 x billetter VFF hjemmekamp
Familie - Ungdomsrækken:
1. præmie: 6x sportstasker (Den Jyske Sparekasse)
6 x gavekort Marcus (a’ 100kr.)
2. præmie: 6 x gavekort 75kr (Spar)
6 x billetter VFF hjemmekamp
Familierækken:
1. præmie: 6 ugelris øl, 6x køletasker (Jyske Bank)
6 x golfspil (Lynderup)værdi 250kr
2. præmie: 6x t-shirts, 2 str. S, 4 str. L (Sani Stål)
6 x Dagens middag + 1 genstand) på Post Caffeen
(Post Cafeen og Kroghs Tagmaling) Værdi ca. 75 kr
3. præmie: 6 x gavekort Skals Hallens cafeteria (a’ 50kr.)
6 x drikkedunke (Den Jyske Sparekasse)
Øvrige præmier: Slikposer, bolsjer, diverse fra NærBrand (isskraber, elektrisk p-skive, bagagevægt,
lås, lommelygter mm.) reflekser, diverse Tshirts, drikkedunke, tasker, kasketter, hatte, kuglepinde,
isskrabere, nøglering, Borup IF halstørklæder, halsedisser, badebolde, basketbold, håndbold, 6 små pakker
fra Butik Trekløveren, Diddel papirsposer med nøglering, klistermærker + masser af andre spurtpræmier.

