Det sker på

Kulturcenter Værestedet
Torsdag den 22. oktober

_______________________________________________________________________________________________________

IPAD – fortsættere på Kulturcenter Værestedet:
Mandag den 12/10, tirsdag den 13/10, onsdag den 14/10 og Torsdag den 15/10
Alle dage fra 09.00 – 11.30
Underviser: Pia Vestager
Tilmelding til LOF på tlf. 8726 2326
Pris: 470kr / Pensionister pris 400kr

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

PS: Kulturcenter Værestedet er åbent i uge 42
________________________________________________________________________________

Kulturcenter Værestedets lokaler er klar til at blive taget i brug:
Husk også at det er tid til motion.
Brug motionscentret
For pensionister koster brug om formiddagen
et støttemedlemskab.
Øvrige tid: Ring til Ingrid og forhør

Husk:
Der også kan spilles billard på Kulturcenter
Værestedet.
Opret selv et hold og
ring til Ingrid for at få en tid.

Badminton på Kulturcenter Værestedet – ring til Ingrid og få en snak.
Og vi kan derudover tilbyde:
Gymnastiksalen, Mødelokalerne, Køkkenet, IT lokalet, Sløjdlokalet, Smedien, Shelteren og bålstedet.
Ring til Ingrid og forhør Tlf. 8669 4510 / 6133 4511

- mail. kulturcenter.laastrup@gmail.com

Åbningstider mandag – torsdag fra 09 til 22, fredag fra 09 til 12. Weekend lukket – eller efter aftal

_________________________________________________________________________

Afgørende fodbold KAMP på Borup stadion
Serie 4.2
Søndag den 11. oktober kl. 13.00
Borup IF 2 – Sdr. RIND / Vinkel

Mikro afslutning i Borup IF
Efteråret er over os, og vejrguderne siger, at det nu er tid til at spille indendørs fodbold. Derfor blev sæsonafslutningen
markeret i klubhuset på Borup Stadion i Låstrup fredag den 2. oktober, hvor de yngste mikrospillere, forældre og trænere
hyggede sig med fællesspisning.
Inden hyggedelen havde børnene en sidste træning, hvor de fik lov til at vise, hvad de har lært i den forgangne halvsæson.
Sæsonen går fra sommerferie til sommerferie, så spillerne fortsætter efter vinterpausen på de samme hold, som de nu har
gået på, og vi håber, at rigtig mange i pausen vil spille indendørs fodbold i hallen.
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at fordele hal tider. I kan følge med på www.borupif.dk , når træningstiderne ligger
helt fast.

Du kan se flere fotos fra afslutningen på www.borupif.dk eller her

____________________________________________________________________________
Orkanen i efteråret
Orkanen i efteråret var mere end rækværket omkring Borup stadion kunne klare. En nødtørftig
reparation i vinter blev udført, men bestyrelsen har nu besluttet, at nyt rækværk opsættes på hele
den vestlige langside.
Beslutningen blev også taget ud fra, at Borup IF i løbet af året har fået en del nye skilte sponsorer så
der efterhånden var pladsmangel.
Det nye rækværk opsættes ved frivillig arbejdskraft lørdag den 10. oktober. Du kan også være med
Læs videre på dette link til www.borupif.dk eller her

