Kreativ Fritid, Låstrup afholder

Foredrag

på Kulturcenter Værestedet i Låstrup
Mandag den 2. november kl. 19.30
Naturvejleder Karsten (kortbuks) Hansen
kommer til Kulturcenter Værestedet med sit foredrag
”Originaler i mit liv”.
I pausen får vi kaffe og kage.
Prisen for at deltage i dette spændende
arrangement er:
50 kr. incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest 30. oktober til:
Henk Louwsma tlf. 8669 6228 eller
Jonna Østergard tlf. 8669 4110

Karsten Hansen fortæller…
De har altid kaldt mig noget.
I min barndom hed jeg Hyl,
som efterskolelærer blev det
blandt andet til vildmanden,
Støvring Højskole døbte mig
Karsten kortbuks,
Børnene i natur bussen kaldte
mig naturkarsten og
æblemanden.
Tv2 har genopfundet Karsten
Kortbuks.

I må kalde mig hvad i vil - jeg ved under alle omstændigheder hvem jeg er…

Fredag 6. november
Fællesspisning i Nr. Rind Forsamlingshus
Fredag 6. november 2015 kl. 18.00

Efteråret er ankommet og det er tid for at samles inden døre og hygge med lidt god mad.
Tidligere har vi annonceret at aftenens tema var Halloween og at man selv skulle medbringe mad.
Dette er ændret og
aftenens menu er:
Hamburgerryg med kartofler, hvid sovs med
asparges, ærter og gulerødder.
Halloween temaet udgår også! MEN der vil være en
overraskelse i stedet.
Vi kan ikke afsløre meget om arrangementet men blot
sige ”take it easy boy boy” det skal nok blive godt J
Pris for dette arrangement er medlemmer/
ej medlemmer:
Voksne Kr. 150,Børn Kr. 75,Der vil være mulighed for at købe drikkevarer: øl,
sodavand, vin til rimelige priser.
Disneysjov
Da fredag aften i mange hjem med børn, står på Disney
sjov og fredags snolder, arrangerer vi et hyggehjørne i
forgangen, med sofaer og TV så børnene kan se Disney
Sjov kl. 19:00. Snolder skal i dog selv medbringe.

Tilmelding på e-mail: rind@live.dk, eller Line tlf. 2028 9876 eller Solveig tlf. 2944 6335 –
Senest tirsdag d. 26/10-2015.
Med venlig hilsen og vel mødt - Bestyrelsen for Borgerforeningen i Nr. Rind.

Borup IF’s sidste fodboldkampe i 2015
på Borup stadion
Serie 4.2 – lørdag den 31. oktober kl. 13.00
Borup IF 2 - Kjellerup
Serie 4.1 - lørdag den 31. oktober kl. 15.00
Borup IF 1 – Aars

SUB09’s sidste og afgørende fodboldkamp i 2015

spilles på Borup stadion

OPRYKNINGSKAMP
til kvindeserie Vest
søndag den 1. november kl. 13.30
SUB 09 – Als B.

Foto: SUB09 truppen i foråret 2015.

