BEMÆRK: INGEN SPIL fredag den 25. december og 1. januar
______________________________________________________________________________________________________
GODT NYTÅR og på gensyn fredag den 8. januar.
Kulturcenter Værestedet er lukket fra lørdag den 19. december
til og med søndag den 3. januar.
Alle brugere ønskes en glædelig jul og et godt nytår

Yoga/Mindfulness på Kulturcenter Værestedet
Allerede nu er jeg ved at planlægge nyt program i det nye år, som jeg håber mange vil deltage i
Vi starter Yoga/Mindfulness:: Tirsdag den 5. januar kl. 17.15 til 18.45
Yoga / Mindfulness:: Fredag den 8. Januar kl. 9.15 til 10.45
Yoga med Skåne hensyn. Fredag den 8. Januar fra kl. 11.00 til 12.00
Prisen vil være den samme som denne sæson:
650 kr. dog for 9 gange, med Mindfulness og yoga og med mulighed for at flytte fra hold til hold, som det lige
præcis passer dig. For yoga med skåne hensyn er prisen 500 kr for 9 gange.:-)
Tilmelding må gerne ske allerede nu på TLF: 2984 7323 eller SMS
Hermed ønsker jeg jer alle en Rigtig Glædelig Jul og et Dejlig Nytår
Mange hilsner fra Sundstrup Zoneterapi/ved Tove Frederiksen
_______________________________________________________________________________________

I Skals Hallen. Der spilles i familierækkerne og familie-børne rækken.

Stævnet starter kl. 9.00
Første kamp spilles kl. 09.00
09:00

1

1

Fam. Sørensen

-

Familien Danmark

Sidste kamp spilles kl. 13.36
13:36
33
Følgende hold deltager:

4

Familien Sørensen

- Team Braad

Børnerækken:

Familierækken:

Pulje 1:

Pulje 2:

Pulje 3:

Fam. Sørensen
Familien Danmark
Team Vester Sørensen

Fam. Jensen
fam. Elkjær
Team Lyngsø

Team Skovgaard
FC Plougmann
Nissebanden

Læs hele programmet på www.borupif.dk eller
herhttp://www.borupif.dk/nyheder/2015/december/programjulestaevne/

Pulje 4:
Peter's Tropper
Team Thorsager
Team Braad
Svenningsen Klanen
Hold 1 stiller op under uret
Familien Sørensen

√√√√ herunder et lille udklip fra DBU Jylland november

_______________________________________________________________________________________________

Medhjælperfest i Borups klubhus
I indbydes hermed til Medhjælperfest i Borup IF Klubhus. Bestyrelsen for Borup Idrætsforening vil gerne påskønne dit arbejde
for Borup Idrætsforening ved at afholde en medhjælperfest i klubhuset. Lørdag den 2. januar 2016.
Uden det store frivillige korps af medhjælpere ville Borup Idrætsforening ikke have mulighed for at tilbyde de gode rammer, der
i dag kendetegner vores klub. Det nyder både vores aktive medlemmer og vores gæster godt af. ……..
Sådan lyder indbydelsen fra bestyrelsen i Borup IF til klubbens medhjælpere, hvor 127 personer er inviteret.
127, der er aktive ved arrangementer som lotterispil, præmiewhist, teltudvalg, medhjælpere ved byfesten, stadion kiosk Borup
stadion, stadionkiosk Viborg stadion, kridtere, dommere ungdom, ungdomstrænere, de forskellige udvalg (senior fodbold
Borup IF, SUB88,SUB09) og medhjælpere i øvrigt.
Vi glæder os til at se dig til en fornøjelig fest………………

.

(arkivfoto fra tidligere medhjælperfest)

