”det skete i uge 22”
Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder
SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i
Skals. Denne aftale er nu udbygget, så aftalen med Sparekassen - i dag - Den Jyske Sparekasse fra 2015
omfatter alt spille tøj i SUB09. Bestyrelsen i de 3 moderklubber Skals, Ulbjerg og Borup er meget glade for
aftalen, som foreløbigt gælder 3 år frem
Onsdag på Borup Stadion fotografering og SUB09 fodbold – se flere fotos www.borupif.dk eller her

Fredag i Borups klubhus
25 tidligere/ nuværende Borup spillere, ledere der er fyldt 50+ mødtes til det halvårlige arrangement
4. halvleg, hvor der stod en go’ middag og fælles samvær på programmet.
_________________
Lørdag Borup Stadion/Borup klubhus
Søren Offersen fik sin serie 5 kamp mod Nørager aflyst fredag aften. I stedet samlede han holdet til træning
forud for 1. holdets kamp mod Fjelsø. 16 spillere mødte frem.
Derefter spillede serie 3 og vandt deres kamp mod Fjelsø med hele 4-0. se referat på www.borupif.dk

Om aftenen mødtes omkring 40 spillere i klubhuset, hvor stod den på go’ middag og fælles samvær.
___________________
Søndag i Låstrup Forsamlingshus
Kl. 11 – 15 åbent hus, hvor indvielse af nye terrasse, det
nye køkken og et lidt forsinket 100 års jubilæum blev
markeret. Omkring 70 deltog i festlighederne.
Område direktør Jan Sørensen overrakte officielt en check
fra fonden for Sparekassen i Skals på kr. 30.000 til hjælp
til de store investeringer i forsamlingshuset.
se næste side………………..

_____________________
Søndag i Låstrup Kirke

Kl. 19 blev afholdt det traditionsrige vejgudstjeneste. Aftenens
tema var glæde – fokuseret på vore dejlige sommersange og
glæden ved naturen lige uden for vor dø.
Aftenen sluttede med kaffe og kage samt et flot diasshow fra
lokalområdet, som tydeligt viste hvor heldig vi var da vi bosatte os
i Låstrup. Omkring 50 personer havde fravalgt politisk debat i TV
og i stedet mødte frem til denne glade aften.

Søndag den 31. maj blev Låstrup Forsamlingshus fejret.
Der blev holdt åbent hus for at vise hvor flot vores forsamlingshus står. Vi har gennem de
sidste par år, renoveret scene, malet vægge, renoveret køkkenet, og sidst men ikke mindst
etableret en skøn gårdhave bag ved forsamlingshuset.
Der mødte ca. 70 gæster op for at se det hele, og havde nogle hyggelige timer sammen.
De mødte også op for at fejre at huset er over 100 år.
Det blev opført i 1910, og senere kom der en tilbygning omkring 1950.
Huset er renoveret af flere gang, og står i dag som et dejligt sted at holde bryllup,
konfirmation, fødselsdag mv.
Den lokale Idrætsforening holder også banko spil hver fredag, hvilket bidrager til at huset
bliver flittig brugt.
Bestyrelsen havde samlet en masse gamle dokumenter og billeder, der viste hvor mange
ting der har foregået i huset igennem de 100 år –
Hvis væggen kunne tale kunne vi sikkert havde fået en masse gode historier.
Det har altid været et sted med masser af liv og glade dage, hvilket nogle af de ældste
borger fra Låstrup kunne fortælle en masse om.
Et godt eksempel var, at i 1955 var der hele 80 unge mennesker der gik til gymnastik i
Forsamlingshuset.
Projekterne gennem de sidste par år har været støttet af Viborg Kommune og den Jyske
Sparrekasse, Skals afd., så i den forbindelse var der officiel overrækkelse af de 30.000 kr.
som fonden for Sparrekassen i Skals har støttet os med.
Område direktør Jan Sørensen var imponeret over det fine resultat vi havde opnået, og gav
stor ros til alle der har givet en hånd med, for uden alle de frivillige timer kan sådan et
projekt ikke hænge sammen.
Bestyrelsen er meget tilfreds med besøget, og takker for de fine beløb der blev doneret,
der skal gå til at købe nye gryder og pander for.

Terrasse før

Terrasse nu

Festudvalget 2015 –

TEMA: Flower POWER

BYFESTEN uge 26.
Vi i festudvalget arbejder i skrivende stund på højtryk for
at få de sidste ting på plads i programmet og jagten på
frivillige til køkken, bar og ølvognstjanserne er også gået ind.
Vi har igen i år strikket et super fint program sammen med
en god blanding af nye tiltag og gamle kendinge. Vi vil også i
år gentage vores succes'er fra sidste år. De smukke lokale
stemmer toner igen frem i kirken onsdag aften efterfulgt at
spændende foredrag i teltet, så det håber vi selvfølgelig at
en masse vil bakke op om. Ydermere vil vi igen i år gerne se
en masse løbere på vejene i og omkring Låstrup, når vi
onsdag aften afholder ENGTRAMPERLØBET for anden gang.
Så på med løbeskoene. se hele opslaget her
Så snart programmet er på plads vil det blive offentlig gjort
på www.borupif.dk.
Festudvalget glæder sig super meget til uge 26 og det håber
vi også at I gør. Vi håber at se jer alle på stadion i løbet af
ugen. Vel mødt :-)
___________________

Bil orientering torsdag 25. juni
Ingen sommerfest i Borup uden bil orientering, heller ikke i
år. Alt bliver som det plejer, men dog med nogle nye
anderledes udfordringer på ruten.
Bil orientering køres som sædvanlig torsdag aften, med udkørsel fra kl. 17.30.
Også i år vil der være mulighed for at spille bingo undervejs.
Så fyld bilen op med familie og venner, så får i helt sikkert et par sjove timer sammen, hvor i både kommer til
at grine af og med hinanden.

Debatmøde om landdistrikterne.
Mandag den 8. juni på Musikefterskolen i Klejtrup kl 19.00 -21.00
Kom og deltag i debatten når
Folketingskandidaterne:
Kristian Phil,
Karin Gårdsted,
Christian Langballe,
Signe Munk,
Malte Bang og
Rène Kjær debatterer.
Ordstyrer: Lars Norup fra Viborg Folkeblad
Arrangør: Møldrup egnens Landsbyråd
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