
HUSK!! Det er i aften …………. 

Vi får hjertestarter til byen!!!!! 
Sted: Låstrup Forsamlingshus 

Kursus i brugen af hjertestarteren 

Dato: Torsdag den 26. marts  kl: 19.00 – 20.30 

Vi starter dagen med overrækkelse af hjertestarteren og hjertestarterskabet. 

Derefter vil kunsten at redde livs førstehjælpsinstruktør give et kursus i brugen af hjertestarteren. 

Vi opfordrer alle til at deltage i dette GRATIS kursus, hvor der bliver gennemgået hvad man skal gøre hvis vi en dag 

får brug for vores hjertestarter. 

Kunsten at redde liv tilbyder også; et 4 timers hjerte/lunge førstehjælps kursus for alle i byen, hvis dette har 

interesse.                              Se hele opslaget på www.borupif.dk eller her 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Dilettanten i Låstrup forsamlingshus lørdag den 21. marts  
De dygtige amatørskuespillere i Låstrup opførte lørdag den 21. marts dilettantforestillingen "Nix Pille" i Låstrup 
Forsamlingshus. Stykket blev opført to gange, dels om eftermiddagen, hvor der blev serveret kaffe og kage til de 
voksne samt pølsehorn og sodavand til de voksne. Om aftenen blev der serveret pålægs fad med boller til de 100 
fremmødte og til afslutning musik og dans.. 

Stykket handlede om det lukningstruede, Låstrup Løveapotek, og om hvad de innovative beboere gjorde for at 
redde apoteket. Et stykke der på en anderledes måde fortæller den kamp der stadig foregår i mange mindre 
landsbyer, hvor den sidste butik kæmper for livet. Aktørerne spillede deres roller rigtig flot. 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/215854/InvitationTilL%C3%A5strup.pdf


Bestyrelsen for forsamlingshuset er meget tilfredse med dagen, og ikke mindst den store opbakning fra alle dem 
som kom og så stykket. – Der var 55 personer om eftermiddagen og 100 om aftenen. 

Stor tak til alle aktørerne for de mange timer de har brugt på at øve, og tak til alle dem der har givet en hånd med så 
det kunne rende af stablen.  

 _______________________________________________________________________________________________                         

 Udstilling  & Forårsmarked på Kulturcenter Værestedet i Låstrup Søndag den 22. marts                 

Kreativ Husflid Låstrups kursister udstillede vinterens arbejder med smukke kreationer vævet på forskellige væve. Der var 

arbejdende værksted.  

Træ værkstedet udstillede mange forskellige ting af træ, også her er der 

arbejdende værksted.  Nørklerne viste vinterens arbejder 

Der udstilles flotte kort og smykker, strikkede og hæklede ting 

Hvolris smedene muntre slag høres, og 

der vises ting, sådan som de så ud i 

jernalderen. 

 Udstilling af årets bogbinderarbejder 

. 

Du kan se video 
Hvolris smedene der arbejder 

på youtube klik låstrup eller her 

_______________ 

Bord- og bænke sæt egenskaber 

se video her  
Bord/bænke er lavet af  

Gunnar Nielsen 

https://www.youtube.com/watch?v=_PgCziCkgrI
https://www.youtube.com/watch?v=dCPncl1Keu0


 

Kulturcenter Værestedet i Låstrup afholdt  Generalforsamling mandag den 23. marts  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

20 personer mødte frem til den årlige generalforsamling hvor formanden Ole Kruse aflagde beretning. 

Formanden startede med at takke alle der havde ydet en indsats i årets løb på Værestedet, Bestyrelse, ”bage 

damer” og kursusledere og til Gunner og som tak blev der inviteret til ”Nytårstaffel” med mad fra Simested Kro. 

Formanden slog til lyd på at der skulle gøres mere reklame for lejerskole-ophold. 

Der arbejdes ihærdig med at få et nyt køkken, det gamle trænger til at blive renoveret, der skal skaffes penge fra 

kommune og fonde.  

Arrangementer i årets løb: Der har været arrangeret affaldsindsamling – Husflidsskolen har holdt udstilling sammen 

med Værestedet – Ålegilde med 100 deltagere – Luciafest med børn fra Skals Skole – Mobilmost A/S fra Skive, det 

var meningen at folk skulle komme med deres æbler og få dem presset, der kom få, der var mangel på æbler. Det er 

hver at prøve igen til sommer. – Der var et foredrag med Hugo Mortensen, vi fik tilskud til arrangementet, det må 

nok betragtes som et dårligt arrangement. – Årets udflugt gik til Malunds Have, der var for få tilmeldte og gav et lille 

underskud. – Værestedet gjorde sit til arrangementet med forskellige aktiviteter. – Der har været over 20 forskellige 

kurser og aktiviteter på Værestedet i årets løb.- Formanden sluttede med at takke for et godt år. 

Regnskab: Ingrid fremlagde regnskab 2014, som viser et overskud på 10.527,- kr. Regnskabet vedlagt og blev 

godkendt. 

Valg: Ida Mandrup og Anna Mogensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jane Thorup Kjærsgaard, Låstrup og 

Elisabeth Jørgensen Nr. Rind nyvalgt, Verner Christiansen og Peter Lund blev genvalgt. Som 1. suppleant blev Hanne 

Winter valgt og som 2. suppleant blev Salah Janel genvalgt 

Eventuelt: 

Under temaet: Hvad tiltag kan man gøre for at Kulturcenter Værestedet bliver bedre til indtjening og tiltrække flere 

”kunder”. 

Der blev stillet flere forslag og kommentarer, som tages op på efterfølgende bestyrelsesmøder. Her er et udpluk af 

hvad der blev fremlagt. 

 Vi skal være bedre til at gøre opmærksom på os selv på de sociale medier og netværk, det være Facebook, 
hjemmeside og pressen m.m. 

 Til synliglige priser ved leje af Værestedet.  
 Opsætter en tavle/liste med arrangementer på Værestedet. 
 Billigere leje til medlemmer. 
 Udstilling for børn og unge. 
 Musik/Sang. 
 Fiske i åen og Put and take i forbindelse med lejerskole. 
 Hesteparkering i forbindelse med shelter. 
 Hunde foredrag /træning. 
 Træ til bål ved shelter. 
 Parkeringspladser ved spidsbelastning. 

Du kan læse hele referatet på www.borupif.dk under fanen referater fra Låstrup eller her 
læs mere på hjemmesiden http://www.kulturcenter-laastrup.dk/  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

PÅ Kulturcenter Værestedet forår og efterår 2015 

Zoneterapi – Mindfulness – Yoga ved Tove Frederiksen – læs her 
 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/218029/Kulturcenter%20V%C3%A6restedets%20Generalforsamling%202015.pdf
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/media/218065/Zoneterapi%20p%C3%A5%20V%C3%A6restedet%20for%C3%A5r%202015.pdf

