
Høstgudstjeneste i Låstrup kirke 
Søndag den 27. september kl. 14.00 

Domorganist Ejner Nielsen spiller  

og Domkantoriet vil spille og synge.  

 

Så det bliver en fyldt kirke med masser af sang:  

Vi synger: 

* Nu falmer skoven, 

* Du gav mig o Herre,  

* Dybt hælder året og lignende. 

 

:/ Koret vil synge nogle kendte hits fra den danske sangtradition og et par udenlandske sange.. 

 I Domkantoriet medvirker bl.a. Ditte Dalgaard og Clara El Jamal Øster fra Låstrup. 

Vi skal have høstkransen op i kirken og vi skal have besøg af børneklubben  

Børneklubben håber på at mange vil donere noget af årets 

høst fra haven eller køkkenet til gudstjenesten. Høsten vil stå 

fremme og efter gudstjenesten vil der blive afholdt auktion, så 

tag byttepenge med.  

Har man så penge tilovers, ja så samler vi ind til Blå Kors, som 

gør et stort stykke diakonalt arbejde for folk med misbrug og 

ikke mindst for børn som har alkoholiske forældre. Støt også 

dem så de kan hjælpe de børn og unge der skal leve med 

usikkerhed og som skal være voksne for de voksne. 

Efter gudstjenesten lægges høstkransen på Flyvergrave.  

Domorganist Ejner Nielsen 

Arkivfoto 



        

        

        

  

 

 

HUSK!!!!!!!!! Fodbold på Borup stadion serie 4 – kom og støt holdene 

Fredag den 25. september kl. 18.00 

Borup 1 – Klejtrup         

Søndag den 27. september kl. 16.00 

Borup 2 - Mammen 

Oktoberfest / Høstfest  

i Låstrup forsamlingshus 
Lørdag den 26. september kl. 18.00  

Menu:  

lokalt produceret og sponsoreret helstegt pattegris med kartofler og salat 

Du kan som sædvanlig selv medbringe øl og andre drikkevarer. 

NYT. I baren sælges der Hancock fadøl og jægerbombere til 10 kr. pr. ½ liter 

Musik: DJ BECK, der har specialiseret sig i oktoberfester med  
”Wein, lieb und gesang” men han opfylder også ønsker og spiller alt fra 60’er 

musik og frem. 
 

Tilmeld dig festen på tlf. 4178 3523 eller på mail til morten-eva@email.dk.  
Der er ikke sat nogen seneste tilmelding, men tilmeld dig hurtigst muligt. 

Vel mødt til hyggelige og helt sikker sjove timer i Låstrup Forsamlingshus. 

Med venlig hilsen 

Komitéen 

 

Tag naboen, vennerne, kollegaer eller medarbejderen under armen og få nogle 

hyggelige timer sammen. 

læs også www.borupif.dk eller her 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/oktoberfest-i-laastrup.aspx

