Borup IF- Låstrup / Skals BørneklubFællesmenighedsrådet Ulbjerg, Lynderup og Låstrup.
Har booket Tante Andante og Professor Virvar, fra Tante Andantes hus i Lemvig.
Disse kan opleves
Program:

fredag den 2. september 2016 fra 17.30 – 19.15
Kl. 17.30 starter arrangementet i Borups klubhus.
Her bliver der spist Pizza inden Tante Andante og Professor Virvar leder os med
lyde og ståhej til Låstrup kirke.
Kl. 18.30 skal alle opleve forestillingen
”Da Gud skabte verden gik det ikke stille af” i Låstrup kirke.

Kl. 17.30 Pizza i Borup klubhus
Pris:
børn
kr. 10.voksne
kr. 25.Kl. 18.30 Show i Låstrup kirke

Gennem musik, teater, sang, leg og fortælling tager Tante Andante og Professor Virvar alle med igennem en musisk
skabelsesberetning.
Tante Andante er Halfdan Rasmussens digt – men også en dame som kommer fra Lemvig hvor hun har sit sjove og
hyggelige Tante Andante Hus der er et musisk legehus under KFUM og KFUK. Her kan man komme og lege, synge,
spille musik og lave sjove kreative aktiviteter både ude og inde. Tante Andante og hendes venner kommer også ud af
huset og besøger børnehaver, vuggestuer, kirker, skoler og foreninger med sang, leg og fortælling. Se evt. mere på

www.tanteandante-lemvig.dk
https://www.facebook.com/TanteAndantesHusLemvig

.

Læs mere på www.borupif.dk eller her

Kulturcenter Værestedet
Udflugt til Mariager Fjord
Onsdag den 7. september 2016

Program:


9.00 Afgang med bus fra Kulturcenter Værestedet
9.20 Afgang fra Skals ved busholdepladsen



Formiddagskaffe, rundstykker og kaffe, på Hobro Havn.
Her er bænke, toiletter og det nye havnemiljø kan studeres



Rundvisning i Mariager Klosterkirke
Frokost i klostrets havepavillon.
Vi sørger for smørrebrød. Øl og vand kan købes.



Bustur rundt om Fjorden hvor Tage Kirk, der er lokal pensionist,
vil fortælle om områdets historie og natur.



Vi besøger Ho Høj hvor man kan gå en tur og se udstillingen og
på den videre tur vil der komme uddybende fortællinger om
Dania, Saltudvinding, vandmølle, tyskerskjul osv.



Eftermiddagskaffe i det skønne Bramslev Bakker.
Her får vi kaffe og lagkage i stedets restaurant
Turen går hjemad
16.00 -16.30 Vi er hjemme igen (dette tidspunkt kan ændre sig)

Prisen er 300-350 kr. pr. person, afhængigt af hvor mange vi bliver. Jo flere tilmeldte des billigere.
(i prisen er bus, forplejning og rundvisning) – se mere på www.kulturcenter-laastrup.dk eller her
Tilmelding skal ske til Line Mogensen (daglig leder på Kulturcenter Værestedet) senest 1. september
Telefon/sms: 86694510/61334511 eller Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________

En sommer hilsen fra Sundstrup Zoneterapi
Sæt allerede nu kryds i kalenderen så i er klar til efterårs start med
Yoga på
Kulturcenter Værestedet i Låstrup
Formiddags Yoga med Mindfulness:
mandage som starter den 5. september kl 9.30 til 11.00.
Yoga med særlige hensyn (Skåne):
mandage som starter den 5. september kl 11.15 til 12.15
Aften yoga med Mindfulness:
tirsdage med start 6. september fra 17.15 til 18.45

Et rigtig godt tilbud er at hvis man har meldt sig til et hold med Yoga og Mindfulness
kan man frit deltage på begge hold.
Alle holdene har 10 uger pris:
700 kr. for at deltage på yoga og Mindfulness holdene og
550 kr. for deltagelse på skåne yoga holdet.
Alle der har lyst til at deltage kan være med :-)
Mange sommerhilsner fra Sundstrup Zoneterapi ved Tove Frederiksen
Krop og Sind i balance :-)
Hvis du gerne vil deltage, vil jeg gerne høre fra dig på
TLF: 2984 7323 el. 8669 7323
________________________________________________________________________________________

Friske børn til opstart i Borup IF
Fredag den 12. august var der opstart af mikro (u5-u6-u7) og ”Børn i Focus” (yngre end 5 år).
21 glade børn var på trods af det dårlige vejr mødt frem og viste, at de var glade for at komme i gang igen. Også de
4 trænere var glade for det store fremmøde og glædede sig til at være sammen med de forventningsfulde børn.
Blandt de fremmødte var 3 helt nye ansigter, som hurtigt var ”integreret” og med i spillet/ legen. Og som trænere
siger – vi har altid plads til flere.
Det er ikke en forudsætning, at man kan
spille fodbold for at deltage. Det sociale
ved at mødes og gå til en holdsport er
mindst lige så vigtigt i Borup
Idrætsforening. Så kan det med
fodbolden kan komme hen ad vejen.
Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt
at gå til fodbold, og når det så er sundt
samtidig, så kan man slå 2 fluer med ét
smæk. Der er altid kaffe/the til
forældrene i klubhuset, og det er
selvfølgelig i orden, at man overværer
træningen fra sidelinjen. For børnene er
der efter træning saftevand, kage og
frugt.
Opstart mikro fredag eftermiddag med træner Sten og Michael

Der trænes hver fredag kl. 16.15 -17.00
Vil du vide mere kan du kontakte træner for u5-u6-u7 er Sten Hansen tlf. 2383 4749
eller Børn i Focus (børn under 5 år) kan du kontakte Sara Ambrosius tlf. 6012 1665
Medlemmerne af Borup Idrætsforening kan frit bruge vores faciliteter, så er der brug for et sted til en
børnefødselsdag eller et klassearrangement, så kan vores faciliteter og klubhus lånes til formålet. Dog kommer
fodboldarrangementer altid i første række. Har du sådanne ønsker, så kontakt én fra bestyrelsen eller trænerne.
Vel mødt til sunde og sjove timer på Borup Stadion i Låstrup.
_______________________________________________________________________________

Debatoplæg til borgermøde vedr. vindmøller
i Låstrup forsamlingshus tirsdag 16. august kl. 17.00-19.00.
Viborg Kommune afholder borgermøde i Låstrup Forsamlingshus tirsdag den 16. august kl. 17.00.
Emnet er planlægning af en vindmøllepark nord for Låstrup ved Skive-Hobro landevejen.
Risgaard I/S er vært ved en grillpølse, øl eller sodavand ved mødet.
Indledning
Viborg Byråd begynder planlægningen for vindmøller mellem Låstrup og Ulbjerg, syd for C.E. Flensborgs Plantage,
og alle inviteres hermed til at deltage i debatten.
Debatfasen er første fase frem mod en eventuel realisering af vindmølleprojektet.
I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med
forslag og idéer til, hvad der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger.
Projektet
Formålet med planlægningen er at give mulighed for opstilling og drift af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til
150 m. Møllernes rotor kan være op til 130 m i diameter, og deres samlede effekt er ca. 14,4 MW. Møllerne
placeres på en ret linje i en nord-syd gående retning, se kort
De 4 vindmøller forventes at kunne producere 45 mio. kWh årligt, hvilket svarer til elforbruget for ca. 10.500
husstande. Det vil kunne reducere kommunens årlige udledning af CO2 med op til 3,3 %.
Læs mere på www.borupif.dk eller her
Dine synspunkter eller spørgsmål?
Har du bemærkninger, idéer eller forslag til det forestående planlægningsarbejde og indholdet i miljørapporten, kan
du sende dem til planafdelingen i Viborg Kommune.
Du kan sende dem til os via post eller e-mail på plan@viborg.dk, så vi har dem senest den 7. september 2016.
Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 87 87 86 26, hvis du har spørgsmål.
Der afholdes borgermøde den 16. august 2016 fra 17.00-19.00 i Låstrup Forsamlingshus.
Debatopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.viborg.dk/fordebat
Se og udskriv debatoplæg på dette link.
Se kopi af brevet til Låstrup Lokalråd og andre naboer til projektet her.

Du kan se hele oplægget på www.borupif.dk eller på dette link

Fodboldstævne på oppustelige fodboldbaner i Borup IF

3- og 4-mands fodbold på lækre oppustelige baner for U5-U9 drenge og piger (årgang 2012-2008)
Borup IF byder sammen med DGI Midtjylland velkommen til stævne.
Kom og oplev: Intense kampe med stor aktivitet og masser af boldberøringer Mindst 4 kampe af 9 minutter
Medalje til alle deltagere, max 6 pr. hold Gratis frugt til børnene
Oppustelige baner
Kampene spilles med høj intensitet på lukkede oppustelige baner………………..
I U5, U6 og evt. U7 spiller piger og drenge sammen i mix rækker……………….
Der vil være gratis frugt til alle spillere samt kaffe til trænere og tilskuere.
Forplejning: For spillere, trænere og forældre vil der være mulighed for køb af mad og drikkevarer til yderst
overkommelige priser:
Madvarer:
Pizza
Mini-/Pizzasnegl
Sandwich
Rød pølse m. brød

Kr. 25,00
Kr. 10,00
Kr. 10,00
Kr. 10,00

Giv dine spillere en sjov stævneoplevelse i Borup IF
3- og 4-mands fodbold på lækre oppustelige baner for U5-U9 drenge og piger (årgang 2012-2008).
Praktiske informationer
Tilmelding via: www.dgi.dk/201606404018 senest 4. september 2016 eller så længe der er plads.
Holdgebyr 250,- kr.
Tidspunkt: Søndag 11. september 2016 i tidsrummet kl. 10.00-15.00
Sted: Låstrup Stadion, Låstrupbakken 10, Låstrup, 8832 Skals
Kontaktoplysninger Borup IF:
Morten Nielsen, morten-eva@email.dk, tlf. 41783523
Kontaktoplysninger DGI Fodbold:
Peter Kristensen - peter.kristensen@dgi.dk - tlf.: 79404357 / 21562181
Nicki Christiansen - nicki.birch.christiansen@dgi.dk - tlf. 79404374 / 51647005
Se billeder fra sidste års stævne på dette link.
Se udskriv og del gerne indbydelsen på dette link.
Læs mere på www.borupif.dk eller her

Foto: arkivfoto fra DGI stævnet i 2015

