HUSK:

At Kulturcenter Værestedet

afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30
Læs mere på http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
___________________________________________________________________________________________________________
Se øvrige aktiviteter på http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320073

______________________________________________________________________________________________

Yoga og Mindfulness
på Kulturcenter Værestedet
Du har nu mulighed for et lille forårs forløb
Med START - Tirsdag den 14. marts fra 17.15 til 18.45
 med Mindfulness og Yoga.
Hvor vi starter med Mindfulness og slutter med yoga.
 Alle der har lyst kan deltage
 5 gange for kun 300 kr.

 Husk at: Medbringe et tæppe, til vores afslappende øvelse til
sidst :-)
 Husk at: Alle der har lyst kan deltage

Med venlig hilsen
fra Sundstrup Zoneterapi
ved Tove Frederiksen
Krop og Sind i balance :-)
TLF: 2984 7323 el. 8669 7323

______________________________________________________________________________________________

Bogbinding og æsker
Efter mange år med kursus i bogbinding og
æskefremstilling kunne vi ikke samle et
hold til vores onsdags eftermiddag kursus
Vi har besluttet at vi fra september 2017 vil
starte et aftenhold op.
Hvis det har din interesse at lave fine æsker
og indbinde bøger, kom og besøg vores
forårs udstilling og få en snak med vores
dygtige instruktør Tommy Truelsen og se
nogle af de flotte æsker og bøger men kan
lave.
Venlig hilsen
Kreativ Husflid, Låstrup

Udstilling & Forårsmarked
på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Søndag den 26. marts fra kl. 10-16

Som frokost kan der købes tarteletter, sodavand, øl og senere kaffe og kage.



Udstillingen består af smukke håndindbundne bøger og håndlavede
æsker i mange størrelser og udformninger.
I væveværkstedet er der vinteren igennem fremstillet mange flotte
ting udført på forskellige væve.



Fra træ værkstedet udstilles drejede arbejder og andre ting af træ.



Naturligvis arbejdes der i værkstederne på dagen.



Hvolris smedenes muntre slag høres fra smedjen.



Hessels Venner giver smagsprøver på øl og snaps



Til gode markedspriser sælges Aloe Vera og træarbejder.

I år er der bagagerums salg på parkeringspladsen, men skal bare tilmelde
sig på Værestedets mail adresse.

Mød op og vær med til en hyggelig forårssøndag.
Venlig hilsen
Kreativ Husflid Låstrup og Kulturcenter Værestedet

Målaktie i Borup IF 2017
Vær med til at hjælpe Borup Idrætsforening med sportslig fremgang. Borup`s mål er at præge serie
3 og på sigt rykke længere op, samt at klubbens ungdomshold klarer sig bedst muligt i
ungdomsturneringerne...
For at opnå den ønskede fremgang skal vi sætte os nye mål, som bl.a. at:
• Fastholde og udbygge Borup`s klubånd
• Basere sportslig fremgang af spillere
• Økonomien er god
• Opbygge et stampublikum på min. 50-75 tilskuere pr. hjemmekamp
• Fastholde og videreudvikle den direkte og underholdende spillestil
• Vores HOLD bliver blandt rækkens bedste
EN MÅLAKTIE ER DIN MULIGHED

Når du tegner målaktier skal du ikke betale noget nu og her. Dit bidrag vil blive opkrævet når forårs- og
efterårsturneringen er slut, hvor du vil få tilsendt et giroindbetalingskort på kr. 5,- pr. mål som 1. eller 2. holdet har
scoret i turneringen. Som målaktionær får du samtidig gratis adgang til 1. holdets hjemmekampe.
Din målaktie er samtidig dit personlige »LYKKENUMMER«.
HER ER DEN CHANCE VI VIL TILBYDE DIG

Med dit personlige lykkenummer er du med i lodtrækningen om nogle dejlige gevinster.
For sæsonen vil der til 1. holdets hjemmekampe blive trukket lod om 2 x præmier til en værdi af á kr. 150,- og 2 x
ugens overraskelse.
Desuden vil der ved forårs- og efterårssæsonens afslutning blive trukket lod om en stor gevinst - altså min. 58
gevinstchancer på dit lykkenummer.
Vinderne kan ses på klubbens hjemmeside og gevinsterne kan afhentes i klubhuset. Læs mere om målaktier og
Borup på klubbens hjemmeside: www.borupif.dk

Tag chancen for din egen - og for Borup IF`s skyld...
Jeg forpligter mig hermed til at yde et beløb på kr. 5,- pr. mål som 1. eller 2. holdet scorer i sæsonen
(dog max. 75 mål = kr. 375,-). Beløbet opkræves ved forårs- og efterårssæsonens afslutning.
Alle spillere er nu i gang med at ”sælge” mål aktierne. Ta’ godt imod dem.
Ansvarlige for salg af mål aktier i Borup IF er Kenni Elkjær tlf. 40 15 70 59 – mail: elkenni@hotmail.com
På dette link kan du se bestyrelse medlemmernes ansvarsområde.

Læs hele turneringsplanen på www.borupif.dk under klubbens hold
Stillingen
Herrer Serie 3 - Forår 2017 (Pulje 31)

Klub

Stillingen
Herrer Serie 5 - Forår 2017 (Pulje 108)

K V U T Score P

Klub

K V U T Score P

1

Borup IF

0 0 0 0 0 - 0 0

1

Borup IF

0 0 0 0 0 - 0 0

2

Hersom/Bjerregrav IF

0 0 0 0 0 - 0 0

2

Hersom/Bjerregrav IF

0 0 0 0 0 - 0 0

3

Mønsted IF

0 0 0 0 0 - 0 0

3

Klejtrup BK

0 0 0 0 0 - 0 0

4

Sdr. Rind/Vinkel IF

0 0 0 0 0 - 0 0

4

Kvik/Aalestrup IF

5

Skive IK (2)

0 0 0 0 0 - 0 0

5

Møldrup/Tostrup IF

0 0 0 0 0 - 0 0

6

Sparkær IF

0 0 0 0 0 - 0 0

6

Ulbjerg IF

0 0 0 0 0 - 0 0

7

Stoholm IF

0 0 0 0 0 - 0 0

8

Viborg Nørremarken

0 0 0 0 0 - 0 0

1)

0 0 0 0 0 - 0 0

