
Syng julen ind i Låstrup kirke. 

 Skønt stormen rasede, regnen haglede ned, lød der søde toner fra Låstrup kirke søndag eftermiddag. Her var vore 

lokale musikere samlet, for at give os et fantastisk program til dette års ”Syng julen ind”. 

De medvirkende var Karin Antonsen, John Thomsen, Birthe Reitz og Sara Ambrosius. 

    Du kan her se hele programmet og i øvrigt se et par 

små videoklip fra arrangementet.                     

Et lille videoklip fra fællessangen 

Nu tændes tusind julelys 

 

Et lille videoklip fra  

John Thomsen og Birthe Reitz 

”Jule-potpourri” 

 

Til orientering gentages programmet i 

Ulbjerg kirke på  

lørdag den 12. december kl. 15.00. 

Alle er meget velkommen 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Stegt nakkekam og Lucia fest på Kulturcenter Værestedet 

Mandag den 14. december kl 18.30  

 

 

serverer bestyrelsen stegt nakkekam med kartofler og rødkål 

kaffe med klejner og småkager 

Det koster 65kr pr person 

Skals skoles 5. klasser under ledelse af Anne Marie Dalgaard går Lucia og synger Lucia sange. 

Der vil være amerikansk lotteri og fællessang. 

Kom og vær til denne festlige opstart på julen 

Tilmelding senest onsdag den 9. december på tlf. 8669 4510 / 6133 4511 

eller på mail til kulturc.laastrup@fibermail.dk                

_____________________________________________________________________________________________________ 

Kulturcenter Værestedet er lukket fra 

    lørdag den 19. december til og med søndag den 3. januar        

                      Alle brugere ønskes en glædelig jul og et godt nyt 

https://www.youtube.com/watch?v=wy-MkWZzEoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3lYkTquKuSU
mailto:kulturc.laastrup@fibermail.dk


Yoga/Mindfulness på Kulturcenter Værestedet 
Allerede nu er jeg ved at planlægge nyt program i det nye år, som jeg håber mange vil deltage i 

Vi starter Yoga/Mindfulness:: Tirsdag den 5. januar kl. 17.15 til 18.45 

Yoga / Mindfulness:: Fredag den 8. Januar kl. 9.15 til 10.45 

Yoga med Skåne hensyn. Fredag den 8. Januar fra kl. 11.00 til 12.00 

Prisen vil være den samme som denne sæson: 
650 kr. dog for 9 gange, med Mindfulness og yoga og med mulighed for at flytte fra hold til hold, som det lige præcis 

passer dig. For yoga med skåne hensyn er prisen  500 kr for 9 gange.:-) 
Tilmelding må gerne ske allerede nu på TLF: 2984 7323 eller SMS 

Hermed ønsker jeg jer alle en Rigtig Glædelig Jul og et Dejlig Nytår 
Mange hilsner fra Sundstrup Zoneterapi/ved Tove Frederiksen 

__________________________________________________________________________________________                  

  

 

 

 

 

Borup IF Indbyder til familie julestævne, som foregår i Skals hallen 

den 26/12-15. 

Der spilles i familierækkerne og familie- børne rækken. 

Stævnet starter kl. ca. 9.00 og forventes færdig først på eftermiddagen. 

Tilmelding senest den 15. december til Kenni Elkjær  

tlf. 40157059 / e-mail: elkenni@hotmail.com 

              Læs hele opslaget på www.borupif.dk eller http://www.borupif.dk/nyheder/2015/december/borup-if-julestaevne/ 

====================================================================================================== 

Kom til lotterispil på fredag.  

 

Vi har de sædvanlige flotte 

præmier. 

Skulle du være så uheldig 

ikke at vinde i spillet er du 

SIKKER på en rigtig go’ kop 

kaffe. 

 

Kaffen i aften er 

sponsoreret af  

Ulbjerg Smede 

mailto:elkenni@hotmail.com
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/nyheder/2015/december/borup-if-julestaevne/

