”det sker” på Kulturcenter Værestedet
4 af vore frivillige bagere stopper..
Gudrun og Peter Pedersen samt Kirsten Konradsen og Orla Christiansen har efter mange år ved ovnen valgt at
lade nye kræfter komme til.
Peter har været med som frivillig helt fra Værestedets start, det gælder både bestyrelsesposter og frivillig
arbejdskraft. I de fleste af årene Gudrun været med og de seneste år har de været sammen om bagværket.
Kirsten Konradsen har ligeledes været med fra Værestedets start i 1986 og sammen med forskellige været med
til madlavning ved de første fælles spisninger og bagning af de ugentlige bradepandekager. Bradepandekagen
blev senere afløst af horn, hvor hun husker opskriften rimeligt godt - mere end 50.000 horn er der bagt i de knap
30 år der er gået.
Nu kan de 2 par se tilbage på mange aktive år på Kulturcenter Værestedet, hvor snakken i køkkenet, hyggen ved
at være sammen med dejlige mennesker har været drivkraften i de mange år.
På Kulturcenter Værestedets vegne: mange, mange tak for jeres indsats.

Kulturcenter Værestedet søger frivillige til at bage - fortrinsvis horn.
Vi bager ca. hver 3 ugers dag fra kl 09 til 12 ca. I stille perioder bager vi ca. 1 gang om måneden.
Venligst ring til Ingrid på 8669 4510 eller 6133 4511.

Efterårs udflugt fra Kulturcenter Værestedet
Tirsdag den 8. september

udflugt til Bindeballe Købmandsgård – et levende museum
og Tørskind grusgrav – Robert Jakobsens landskabsskulpturer.
Afgang fra Kulturcenter Værestedet kl. 9.00 og Skals kro kl. 9.10
Program:

10.00 Vi serverer rundstykker og kaffe/the ved Bølling sø
11.45 Vi ankommer til Bindeballe købmandsgård –
(købmandsgården er fra den tid der var engang.)
Vi serverer smørrebrød. (Drikkevarer kan købes)
Efter spisning er der ”fri tid” til at se den nye købmandsgård og evt. købe ting
14.00 Vi kører til Tørskind grusgrav (hvor vi skal se landskabsskulpturer af Robert Jakobsen)
læs mere på Vejle Museum – her
eller brochure på www.borupif.dk under fanen ”det sker i Låstrup”
15.00 Afgang til Filskov kro, hvor vi nyder et veldækket kaffebord.
18.00 Hjemkomst

Pris: 325 kr pr. person incl. Bustur, kaffe og rundstykker, smørrebrød, kaffebord og entre’
Tilmelding senest den 1. september til Kulturcenter Værestedet på
Tlf: 8669 4510 / 6133 4511
Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com
Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk under fanen “det sker I Låstrup”

Kom og vær med - Mindfulness og Yoga på Kulturcenter Værestedet i Låstrup
Vi har alle behov for både ro men bestemt også bevægelse.
Begge dele har du mulighed for, hvis du deltager på, et af følgende kurser……..
Mindfulness og Yoga – fredage… start fredag den 28. august kl. 09.15 – 10.45
10 gange som koster 650 kr.
Mindfulness og Yoga – tirsdage… start tirsdag den 1. september kl. 17.15 til 18.45.
10 gange som koster 650 kr.
Stole / skåne yoga for ældre som har problemer med bevæge apparatet på den ene eller anden måde. Øvelserne
kan laves siddende hvis ikke det er mulig at stå.
start fredag den 28. august kl. 11.15 – 12.15
10 gange som koster 500 kr.
Tag din mor, søster, mand, bror el veninde med og kom og få ro i både krop og sind.
Allerede nu er det mulig at tilmelde sig, da jeg holder ferie i uge 33 og 34
på Tlf. 2984 7323 el mail tovefrederiksen@yahoo.dk
Forsat god sommer til jer alle fra Sundstrup Zoneterapi, Tove Frederiksen
Du kan se hele opslaget på dette link: http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx
____________________________________________________________________________________________

TV Midt Vest optager ”Mit kæreste eje”
på Kulturcenter Værestedet mandag den 31. august fra kl. 13 – 17
Vil du overvære optagelsen og har du ting
derhjemme, som du gerne vil have vurderet,
så tag dem med.
I skal sætte ca. 4 timer af til optagelserne, da I er publikum i baggrunden.
Der er gratis adgang og mulighed for at købe kaffe og kage.
Vigtigt: Du skal være indstillet på at komme i tv, og du skal medbringe en ting for at kunne deltage.
Tilmelding:
Kulturcenter Værestedet: Ingrid Bøgevig tlf. 86694510 el. mobil 6133 4511
Mail: kulturc.laastrup@fibermail.dk
Du kan se hele opslaget på dette link: http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx

_______________________________________________________________________________________________
Åbent hus på
Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Lørdag den 29. august på Nørremarkvej 12a .. Kl. 1000 - 1200

Låstrup – Nr. Rind Vandværk holder åbent hus, så forbrugerne andre
interesseret kan få lejlighed til at hilse på den nye
Vandværkspasser Henning Kristensen og tage afsked med den
afgående Bent Lyngsø.
Der bliver også lejlighed til at besigtige Vandværket i drift.
Vandværket byder på kaffe/the og rundstykker (stående)
Læs mere her www.laastrupnrrindvand.dk
Du kan se hele opslaget på dette link: http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx

Kære Micro-fodboldspillere og forældre
Sommerferien er ved at være slut, og det er heldigvis tid til at spille fodbold igen.
Fredag den 14. august 2015, kl. 16.15 trænes der igen fodbold på Borup Stadion i Låstrup.
I følgende rækker stiller vi selv hold i Borup IF:
Børn i Focus er børn fra 3-5 år, der har lyst til at lege og spille lidt bold. Vi synes, at børnene i denne alder skal have
det sjovt, og skal lære at gå til holdsport. Dette hold spiller ikke bold hele tiden, men bolde indgår selvfølgelig i
aktiviteterne
U6 og U7 drenge og piger. Her indøves de første vigtige færdigheder med boldkontakt, mens vi leger forskellige
fodboldlege. Vi spiller selvfølgelig også fodbold og skyder masser af mål.
I de øvrige rækker spiller vi sammen med Skals FF eller SUB88.
Hvad enten du har spilet før eller skal prøve at spille fodbold for første gang, så er du, dine forældre og søskende
hjertelig velkomne på fodboldbanen i Låstrup hver fredag kl. 16.15-17.15.
Du er velkommen til at tage dine venner med til fodbold, så de kan se, om det er noget for dem.

Som medlem i Borup Idrætsforening
kan du og din familie gratis udnytte vores faciliteter på Borup Stadion. Du kan holde klassearrangementer på legepladsen
holde børnefødselsdag i vores klubhus. Tal med vores trænere, hvis du har spørgsmål til træning og medlemskab i Borup IF.
Vel mødt til nogle sjove timer i Borup Idrætsforening.

Se mere på www.borupif.dk

__________________________________________________________________________________________________

Serie 6 fodbold til efteråret
Efter en forårs sæson hvor der i flere runder var mange skader og alligevel for mange spillere til kun 2 hold, har
klubben glædeligt valgt på ny at tilmelde et serie 6 hold fra efterårs sæsonen.
Og det kan tegne til at blive et rigtigt godt hold. Kean Elkjær og Mads Bøgh har givet tilsagn til at stå for
holdet. Holdets pulje er helt lokale hold hvor man kan cykle rundt se linket her.
Skulle du have lyst til at være med på holdet kan du kontakte Kean Elkjær på tlf. 6133 4878.
Efterårs sæsonens første kamp spilles på Borup stadion mod Skals FF søndag den 16. august kl. 11.00

