Årets fest
- tilmeld dig allerede i dag

Høstgudstjeneste i Låstrup kirke
Søndag den 23. september kl. 14.00
V/sognepræst Hannah Kortnum Mogensen

Ved høstgudstjenesten den 23. september er der en
kollekt indsamling, og det indsamlede beløb vil gå
ubeskåret til at støtte den unge Sierra Leoner Foday
Sallam Fofanah, som efterhånden er i sit fjerde år på
medicinstudiet i Freetown i Sierre Leone.
I alt vil det koste ham 60.000 kr. at gennemføre studiet,
og enhver gave til formålet er påskønnet. Vi lærte ham at
kende ifm. Merethe Dues ophold og arbejde på et ebola
treatment center.
Merethe Due har lavet en facebook gruppe, hvor man
kan følge med i Fodays fremskridt:
Den hedder Support Sierra Leone og er offentligt
tilgængelig.

Billedet viser Foday på en aftenvagt på sygehuset, og det
er taget så sent som den 10. september.
Tak for enhver god gave!

Kulturcenter Værestedet - Live-streaming fra Århus Universitet
Efter nogle fantastiske foredrag sidste sæson forsætter Kulturcenter Værestedet i efteråret med livestreaming af nye og spændende foredrag direkte fra Aarhus Universitet.
Første gang bliver
tirsdag den 25. september kl. 19:00 til 21:30.
Kom gerne i god tid, da der bliver rift om pladserne, idet vi lægger ud med
emnet "Smagen af øl"!
Foredragsholdere er brygmestrene Zoran Gojkovic og Erik Lund, som vil fortælle
om gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag
og smagsholdbarhed og om humlens rolle som smags- og aromagiver, - og
under foredraget serveres smagsprøver på fem udvalgte øltyper!
Foredragene er normalt gratis, men til dækning af udgifter til smagsprøver vil vi denne gang tillade os at
opkræve 30 kr pr deltager, - hvilket jo må siges at være rimeligt for deltagelse i øl smagning...
læs mere på www.kulturcenter-laastrup.dk eller på dette link
_______________________________________________________________________________________

Vi spiller

whist i Borups klubhus

hver onsdag kl. 19.00
start

onsdag den 19. september kl. 19.00


Vi spiller uden trumf.



Vi har flotte præmier på spil.



Og i pausen en god kop kaffe med en ostemad.

Pris 50 kr. i alt.
Kontaktpersoner: Bent Ilsøe Nielsen, tlf. 4016 8146

Detektortræf på Kulturcenter Værestedet
den 5-7. oktober
Giv en hånd til Detektortræf på Kulturcenter Værestedet d. 5-7. oktober
I weekenden d. 5 – 7 oktober afholder Midtjysk Detektorforening deres årlige træf på Kulturcenter
Værestedet.
Fjordklyngerådet og Kulturcenter Værestedet står for at skabe rammerne for dette arrangement ved at
sørge for lokalerne, lave morgenmad, levere madpakker på stationer i marken, brygge kaffe, lave
festmiddag lørdag aften og meget mere for ca. 110 detektormedlemmer.
Sidste år var dette arrangement en stor succes hvor Detektorforeningen følte sig godt beværtet og det
gave et godt økonomisk udbytte til både Kulturcenter Værestedet og til Fjordklyngen. I år håber vi på at
gentage denne succes, men dette kan kun lykkes hvis vi får hjælp. Derfor håber vi at folk fra hele
Fjordklyngen vil give os en hånd.
I nedenstående skema kan du se hvilke opgaver vi gerne vil have hjælp til og hvis man har tid og lyst til at
hjælpe kan man henvende sig til Eva Nielsen på telefon 87 55 22 94 eller på mail: morten-eva@email.dk
Der er følgende arbejdsopgaver:












Der skal bages i alt 40 flûtes  byd ind hvor mange du vil bage og hvad du skal have for ingredienserne
(må gerne leveres frosne)
Der skal bages i alt 300 boller  byd ind hvor mange du vil bage og hvad du skal have for
ingredienserne (må gerne leveres frosne)
Der skal bages 7 bradepandekager  byd ind hvor mange du vil bage og hvad du skal have for
ingredienserne (dog max. 50 kr. pr kage)
Fredag kl. 16 – 22  opstilling af borde til 110 personer, borddækning, hjælp til opstilling af
tag-selv-bord, afrydning mm. (2 personer)
Fredag kl. 16-22  hjælp til madlavning, servering og afrydning (3 personer)
Lørdag kl. 06.30  12.30 hjælp til morgenmad, afrydning, opvask,
smøre sandwich/madpakker mm (5 personer)
Lørdag kl. 11.30  14.30 køre i marken og med madpakker, vand, kaffe og kage (2 personer)
Lørdag kl. 16.00 - 22.00 hjælpe med madlavning, borddækning, servering,
afrydning og opvask (4 personer)
Søndag kl. 06.30  12.30 hjælp til morgenmad, afrydning, opvask, smøre sandwich/madpakker,
rengøring mm (5 personer)
Søndag kl. 12.00 – 16.00  bemande salgsbod, salg af kaffe og kage
til arrangementet ”prøv en detektor” (2 personer)

Vi håber at I vil hjælpe os
På Fjordklyngerådets vegne
Eva Nielsen

