
Kulturcenter Værestedet inviterer til 

Fællesspisning og foredrag 
 

torsdag den 6. oktober 18.30 

Menuen består af:  
Nakkesteg med kartofler, rødkål og salater + kaffe og kage. 

 

Efter middagen: 
Fhv. borgmester Gunner Korsbæk holder foredrag over emnet:  
 

”Dramaet omkring mordet på Carl Skomager i Navndrup”. 

Du kan også læse artikel fra sagen bragt i Viborg Stifts Folkeblad 14. juli 2014 

 

Efter foredrag fællessang fra højskolesangbogen med lokal musik.  

Pris for alt dette er kun 60 kr. . Drikkevarer kan købes 
 

Tilmelding senest mandag den 3. oktober til daglig leder Line Mogensen  

Telefon/sms: 86 69 45 10 / 61 33 45 11 

Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com 

 

Læs mere på www.kulturcenter-laastrup.dk eller her 

______________________________________________________________________ 

”Samtaler om …”   

på Kulturcenter Værestedet 
Startede mandag 19-09-2016 og derefter mandage Kl: 09.30 - 11.00 

 

”Samtaler om …”  har som mål, at skabe samtaler mellem mennesker. Samtaler, som gerne må udvide vores 
horisonter, men også samtaler, som inddrager vores erfaringer, som dermed deles med andre. 

Samtalerne, må ligeledes, gerne handle om bøger, forfattere, enkeltpersoner. Alt sammen noget som har almen 
gyldighed for mennesker. Også teknik, IT, rejser og menneskelige oplevelser, kan være emner for samtale. 

Politiske emner vil ikke være på dagsordenen. Dette skal naturligvis ikke være en hindring for at fortælle/fremlægge 
et emne, som skal forstås ud fra en politisk/religiøs baggrund. 

Metode: 

”Samtaler om …” vil blive gennemført, som en form for studiekreds. Uden dog at kræve, at deltagerne forbereder 
sig til hvert enkelt møde. Dette vil være den enkelte emneansvarliges afgørelse. Ud fra en deltagerliste vil vi udpege 
en emneansvarlig til hvert møde. Denne person vil være ansvarlig for emnet, samt have ordførerskabet, hvilket vi 
andre må respektere. Vi starter roligt ud så alle kan blive fortrolige med procedurerne.    
HUSK papir og blyant!   

Har du lyst til at deltage eller har spørgsmål, 
kontakt Jørgen Pedersen 40 32 79 51      
           

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/karl-skomager-laa-doed-under-sin-egen-terrasse-i-12-aar
mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320097
tel:40%2032%2079%2051


   

 

 

   

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                Kom til fodbold på Borup stadion lørdag 
 

                                                                                                   Kl. 13.30 

Serie 5 

Borup – Ulbjerg 

 

Borup håber på revanche for skrivebords nederlaget på 0- 3 i 1. runde. Ulbjerg kunne ikke ændre 

kampen til en hverdagsaften, da de så ikke ville have nok spillere til rådighed.  

Fra dette nyhedsbrevs redaktør ønskes tillykke til Ulbjerg med den sikre sejr mandag aften, hvor 

Kvik blev besejret 9-0. 

 

Kl. 15.30 

Serie 4 

Borup – Fjelsø/Gedsted 

 

Borup kan se tilbage på en sikker sejr i  1. runde kampen på 4-0. 

Sejrens størrelse var ok, men generelt var det en svagt spillet kamp 

fra Borups side, hvor ikke mindst et par flotte redninger af målmand 

Christian Mønsted gjorde at Borup hold nullet.   

 

 

 

Borup har dog revanche til gode fra sidste sæson, hvor de mødtes i 

serie 3 og hvor det lykkedes Fjelsø at vinde en skrivebordssejr og 

tilhørende 3 point. Det blev de første og sidste til Fjelsø i den 

turnering. 

       Kurser på Kulturcenter Værestedet  
starter i september 

                                 Du kan se kursuskalender på nedenstående link 

                                  http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320073 
 

Borups målmand Christian Mønsted havde i modsætning til resten af holdet en god 

dag, og diskede op med nogle flotte redninger. 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320073

