Kurser på Kulturcenter Værestedet – der begynder i januar:
IT for begyndere og letøvede er begyndt – Ring på 8669 4510 eller 6133 4511 og forhør om evt. ledige pladser
_____________________________________
IPAD for begyndere: Starter mandag den 26. januar fra kl. 09.00 til 11.30, 4 mødegange.
Underviser Pia Vesterager. Det koster 470kr/P-pris 400
IPAD – fortsættere: Starter mandag den 2. marts fra kl 09.00 til 11.30, 3 mødegange.
Underviser Pia Vesterager. Det koster 355kr/P-pris 305
Tilmelding til LOF på midtjylland.lof.dk eller tlf. 8726 2326
____________________________________
LOF Midtjylland
Vævervej 10, 1. sal, 8800 Viborg
midtjylland.lof.dk

ER bogstaverne svære for dig? Er du ordblind?
Kom til gratis undervisning!
Er det svært for dig

Vi kan tilbyde dig



At læse tekst på TV



Undervisning i dansk for ordblinde



at hjælpe dine børn med lektierne



Undervisning på små hold, max 6 kursister



at læse og skrive på job



Undervisning, der hjælper dig frem mod dine mål



at læse en opskrift eller en vejledning



Undervisning, der starter der hvor du er



at skrive en tekst der hænger sammen



Vi bruger computer og iPads i undervisningen



at skrive de oerrd du gerne vil



Vi hjælper dig at få og bruge it-hjælpemidler



at skrive eller læse em e-mail eller SMS



Undervisning er GRATIS

Hvordan kommer du i gang?
Kontakt midtjylland.lof.dk – tlf. 8726 2326
eller
for nærmere oplysninger kontakt Ingrid på Kulturcenter Værestedet på tlf. 8669 4510 eller 6133 4511

____________________________________________________________________
Har du gode ideer til aktiviteter?
Ring til Kulturcenter Værestedet på 8669 4510 og få en snak med Ingrid
____________________________________________________________________

HUSK: Borgermøde og generalforsamling i Låstrup forsamlingshus
Indkaldelse til generalforsamling mandag den 26. januar 2015 kl. 18.30
Aftenen starter med fællesspisning, som tilberedes af bestyrelsen.
Menu: Hamburgerryg med kartofler, aspargessovs og salat
Derefter generalforsamling Låstrup Forsamlingshus
Pris for hele arrangementet er 40 kr. – Drikkevarer kan købes
Af hensyn til fællesspisning skal tilmelding ske senest søndag den 18. januar.
Tilmelding til: Karina Lyngsøe Lund på 8669 4259/3022 4259 Mail: lynge15@hotmail.com
Aftenen afsluttes med Borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger vil komme med indlæg og
information om hvad der sker i Låstrup.
Alle borgere i Låstrup og omegn er meget velkomne, også de der ikke er medlem af forsamlingshuset.
Hallo Låstrup. Vil du vide hvad der sker i byen, så mød op, og tag gerne din nabo med. Du kan se hele opslaget her
______________________________________________________________________________________________
PS. Fællesmøde den 9. marts i Låstrup vedr. den nye Fjordklynge
PS. Forsamlingshusets bestyrelse har i samarbejde med Kunsten at redde liv har sørget for at der kommer en
hjerte starter til Låstrup. Vi forventer opsætning af hjertestarteren på forsamlingshuset i slutningen af februar, og
der bliver også en aften med instruktion i brugen af denne.

Træningsopstart Herrehold i Borup IF
Lørdag den 7. februar 2015, kl. 13.00
Dagen starter traditionen tro med fælles standerhejsning,
hvorefter formand, Lars Justesen, byder velkommen til en ny sæson.
Såvel gamle som nye spillere er velkomne.
Træner duoen Niels Klausen og Søren Offersen byder på årets første træning på græs.
Hvis vejret ellers viser sig fra den nådige side, bliver det til 1-1½ time på
grønsværen.
Der serveres suppe i klubhuset kl. 15.00.
Niels Klausen og Søren Offersen røber deres tanker og visioner for den kommende
forårssæson i henholdsvis serie 3 og serie 5.
Vel mødt til en ny stærk sæson i Borup IF
Se hele indbydelsen her
___________________________________________________________________________________________________

Ordinær generalforsamling i Borup IF
Der holdes ordinær generalforsamling i Borup IF mandag den 9. februar 2015 kl. 18.30.
Dagsorden ifl. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formand Lars Justesen i hænde senest 4 dage før
generalforsamling.
Der startes traditionen tro kl. 18.00 med en anretning, hvorefter der er generalforsamling.
Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens fremtid.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
=============================================================================================
BEMÆRK! Du kan læse alle opslag på arrangementer i Låstrup på www.borupif.dk under fanen ”der sker i låstrup”
______________________________________________________________________________________________

