Det sker på i Låstrup
Søndag d. 18. oktober 2015 - Fjordklyngens motionsdag
kl. 10.30 – 15.00
Velkommen til et nyt arrangement - en hyggelig
motionsdag for Fjordklyngens 6 landsbyer, som
afsluttes på Værestedet Låstrup.

Dagens program:

Kl.

10.30 Der vil være mulighed for vandring eller løb som starter fra hjembyerne.
Vandre- og løberuter - start: Ulbjerg ved UKFC/Hallen. - Sundstrup ved. Landlyst. - Nr. Rind v.
Forsamlingshuset. – Skringstrup ved forsamlingshuset - Skals på Torvet.
Motionister fra Låstrup henter /går i møde med de andre nabo landsbyer.
Der vil være en frontvandrer/-løber fra hver landsby på alle ruterne.
Kl.10.30.Cykelruter/MTB-ruter rundt mellem de 6 landsbyer, Start og mål i Låstrup.
Der er 2 cykelruter: En rute for landevejscyklerne + En rute for MTB. (Samlet kørsel.)
Kl. 12.00 Fællesspisning på Værestedet, Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals.
Der serveres en let buffet, kaffe og kage.
Øl og sodavand kan købes til meget rimelige priser.
Herefter musikalsk underholdning fra lokale aktører ved Knoldesparkerne og opvisning af
folkedanserne fra Ulbjerg og Linedanserne fra Skringstrup.
Pris i alt: Motion, spisning og underholdning med musik og dans.
Voksne: 50 kr.
Børn op til 12 år: 30 kr.
Tilmelding senest den 15. oktober med navn og antal i Den Jyske Sparekasse.
Konto overførsel nr. 9261 4190004428.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Inge Carlskov mobil: 30277205 eller Kurt Johansen mobil 23301930.
Sundhed og Motion i Fjordklyngen
_______________________________________________________________________________

Torsdag den 22. oktober
Lav din egen æblemost på Kulturcenter Værestedet
torsdag den 22. oktober kl. 16.30 – 18.00 – læs mere her

_________________________________________________________________________________________________________
Torsdag den 22. oktober
Fællesspisning på Kulturcenter Værestedet
torsdag den 22. oktober kl. 18.30
bestyrelsen serverer:
Mørbradbøf med løg og champignon samt hvide kartofler og til dessert Vebbestrup is og kaffe.
seneste tilmelding mandag den 19. oktober kl. 12.00 til
tlf. 8669 4510 / 6133 4511 eller mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com
Læs mere om fællesspisning her
_________________________________________________________________________________________

PS: Kulturcenter Værestedet er åbent i uge 42
________________________________________________________________________________

OPRYKNINGS KAMP på Borup stadion
Serie 4.1
lørdag den 17. oktober kl. 15.00
Borup IF 1 – Skals FF
Lørdag den 17. oktober, kl. 1500 spiller førsteholdet hjemmekamp på Borup Stadion i Låstrup.
Modstanderen er vores naboer i Skals, og vinder vi kampen kan vi allerede nu sikre os oprykning til
serie 3.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op på stadion og støtte vores drenge i kampen om oprykning.
Til indehavere af mål aktier serveres gratis forfriskning
Ved lørdagens arrangement bliver der serveret en gratis forfriskning til alle målaktie indehavere, så
mød op og hep på drengene.
Vel mødt til hyggelige timer på Borup Stadion.

_______________________________________________________________________
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
----------20 frivillige mødte op til arbejdsdagen den
10. oktober.
Alt er nu klar og venter kun på, at
cementen skal være helt størknet.
Reklame bannerskiltene bliver opsat også
ved frivillige lørdag den 17. formiddag, så
stadion ser indbydende ud til lokalopgøret
mod Skals kl. 15.00.
Læs mere om arbejdsdagen her

