
Fællesspisning / 
Luciaoptog 

Tirsdag den 13. december kl. 18.30 

Der serveres: 

Enebærgryde med ris, kartofler og salat derefter kaffe med hjemmebagte klejner. 

Luciaoptog med børn fra Skals Skoles 5. klasser 

Kom og vær til denne festlige opstart på julen 

Kuvertpris 70,- kr. - drikkevarer kan købes. 

Tilmelding senest fredag d. 9. december  

på tlf. 61 33 45 11 eller  

på mail: kulturc.laastrup@fibermail.dk 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Julekoncert i Låstrup Kirke 
søndag d. 4. dec. kl. 16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I år vil 3 af Låstrups dygtige sangere Clara El Jamal, Ditte Dalgaard og Sara Ambrosius stå for julekoncerten sammen 

med den unge bassist Ingeborg Bitsch Jensen og organist Karin Bitsch Antonsen. 
 

Det betyder, at der både er velspillede rytmiske og klassiske numre på programmet, korsang a capella, og masser af 
fællessang - alt sammen med fokus på Julen. 

 
Kom og vær med til at skabe den helt særlige stemning i Låstrup kirke. 

  

Foto: Karin Antonsen, Clara El Jamal, Ditte Dalsgård og Sara Ambrosius fra koncert i 2015 

Læs mere på 

www.kulturcenter-laastrup.dk 

 

mailto:kulturc.laastrup@fibermail.dk
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/


Gudstjeneste og Juletræstænding 2016 

Søndag den 27. november kl. 19.00 havde menighedsrådet for Låstrup Sogn og Låstrup Lokalråd i fællesskab 
arrangeret gudstjeneste og juletræstænding.  

I dagens anledning var der kommet lys på kirken, så den nu igen tager 
sig flot ud i den mørke tid her op til jul. 

45 af byens borgere støttede op om arrangementet, der samtidig var 
sognepræst Ulrik Pilemands sidste gudstjeneste i Låstrup Kirke. Han 
drager nu videre til sit nye embede i Vejby- og Tibirke Sogne i 
Nordsjælland. Gudstjenesten startede med, at årets adventskrans 
skulle tændes. Hertil fik sognepræsten hjælp fra Asger Ambrosius, der 
måtte op på trappestigen for at nå den flotte krans, der hænger i 
korbuen. 

Efter højtideligheden i kirken gik alle til 
Enghaven. Det blev kort diskuteret, om 
borgerne skulle påkalde sig nissernes 
eller englenes hjælp til at få lys i træet. 
Præsten plæderede for, at det er 
englene, der kommer med julens 
budskab, så det måtte også være dem, 
der bedst kunne hjælpe med at få lys i 
træet. Således blev englenes hjælp 
påkaldt. Allerede ved andet råb, 
lykkedes det at få lys i træet. 

Derefter var der gløgg og æbleskiver i 
våbenhuset serveret af Låstrup 
Lokalråd ved. Morten Nielsen og Ole 
Kruse. 

                                                                                                                                          Det blev til endnu en hyggelig stund i 
Låstrup Kirke for byens borgere. 

 

På vej til og fra kirken kunne borgerne 
konstatere, at Enghaven og kirken ikke 
er de eneste, der er kommet i 
julehumør.  

Peter har fået sin flotte julebelysning af 
Bakkegården opgraderet, så lysene nu 
kan ses både fra syd- og nordsiden. 

Låstrup går forberedte julen i møde. 

 

Se mere på www.borupif.dk eller her 

Se alle Jacobs billeder på dette link.  

 
 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/november/juletraestaending-2016/
http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/juletraestaending-2016/


 
Hilsen fra Dan Mailer .. 

 
Tilbage i sommeren 2011 havde flyvergraven på Låstrup kirkegård besøg af en 
slægtning til et af besætnings-medlemmerne.  
 
Det var skotten Dan Mailer.  
Dan har endnu en gang betænk Låstrup sogn med et beløb på 250€ (1.903 kr.)  
i taknemmelighed for pasning af graven.  
 
Hvad pengene skal bruges til, må menighedsmedlemmerne fra Låstrup og Låstrup 
lokalråd træffe beslutning om. 
Jeg (præsten) sendte Dan et foto af årets høstkrans på graven. Så den pæne krans 
bliver også bemærket i udlandet. 
  
—Tak til jer som binder kransen så smukt. Præsten 
  

 
 
 
 

 

Det nye menighedsråd for Ulbjerg, Lynderup og Låstrup sogne er nu konstitueret – som nedenstående 
 
Erik Thorgaard Trekronervej 12, Ulbjerg - Formand (Ulbjerg sogn)  
Anette Norup  Boruphedevej 2, Borup - Næstformand (Låstrup sogn) 
Ole Buhl Dalsgaard  Ternevej 7, Ulbjerg - Kasserer (Ulbjerg sogn) 
Mette Thorsager Svendsen Løgstørvej 57, Låstrup - Kasserer (Låstrup sogn) 
 
Gitte Fejrskov Sørensen  Sundvej 47, Nr. Rind - Kirkeværge (Lynderup sogn) 
Kirsten Trier Pedersen Boruphedevej 2, Borup - Kirkeværge (for Ulbjerg sogn) 
Kirsten Trier Pedersen Boruphedevej 2, Borup - Kirkeværge (Låstrup sogn) 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Ulbjerg sogn: 
Jens Peter Christensen  Tingvej 12C, Ulbjerg 
Line Lykke Nielsen Løgstørvej 80, Ulbjerg 
Jette Duedahl Kristensen  Strandvejen 9A, Sundstrup 
 
Lynderup sogn: 
Børge Nørris   Sundvej 47, Nr. Rind 
Kirsten Jakobsen  Løgstørvej 59, Nr. Rind 
 
Låstrup sogn: 
Jeanette Kvist Damgaard  Låstrupvej 30, Låstrup 
 
 

 

 

 



Yoga og Mindfulness opstart lige efter nytår på  

Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Mandag den 2. januar fra 10.00 til 11.30  

 med let og skånsom yoga hvor alle kan deltage. 

Der vil være mindfulness de sidste 30 minutter. 

mulighed for 6 gange for 500 kr. eller 10 gange for 700 kr. 

Tirsdag den 3. januar fra 17.15 til 18.45  

 med Mindfulness og Yoga. 

Hvor vi starter med Mindfulness og slutter med yoga. 

Mulighed for at deltage 6 gange for 500 kr. eller 10 gange for 700 kr. 

Hvis man ønsker at deltage enkelte gange koster det 85 kr. pr gang 

Alle må deltage på kryds og tværs alt efter 

hvad dag der passer bedst. 

 

Hvis man har mulighed er det tilladt at 

komme både mandag og tirsdag til samme 

pris. 

 

Husk at medbringe et tæppe, til vores afslappende øvelse til sidst :-) 

Tak til alle der har deltaget på Mindfulness og Yoga holdende på Værestedet i 2016.  

Mange hilsner fra Mindfulness og Yoga instruktør 

Tove Frederiksen ved/ Sundstrup zoneterapi 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Igen i år indbyder Borup IF til familie julestævne  

i Skals hallen den 26/12-16.  
 

I år har vi prøvet at ændre lidt i konceptet. Vi har i år lavet en ny række, ”familie-

ungdomsrækken”, for at udligne de store niveauforskelle i familie-børnerækken, samt 

at det er et stort spring, for de unge mennesker, at gå fra at spille i børnerækken og op 

til familierækken 

Der spilles i familie-børnerækken, familie-ungdomsrækken og i familierækken. 

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

Der spilles indledende runder, hvorefter alle hold går videre til en A eller B slutrunde.  

I den sidste runde vil der være præmie til dem der bliver nr. 1 og 2 i både A og B rækken. 

Derudover vil der være spurtpræmier. 

Tilmelding senest  

den 15. december 

Tilmelding eller yderlig information kontakt Line Bach Møller  

tlf. 2890 4804 / e-mail: linebmoeller4_@hotmail.com  

læs mere på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/november/jule-familie-fodbold-staevne-2-juledag/

