Kommunen fik ideen med gule blomster ved byskiltet.
Jordbruger tog ideen op - mangefold…………………

Friluftsgudstjeneste på Heden.
2. pinsedag den 5. juni kl. 14.00
på Boruphede v/Skindersbro






Præst Herbert Wilson
Hvam spillemændene deltager
Der er fælles kaffebord efter gudstjenesten
I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Ulbjerg Kirke.

Arr./ Hvam, Tostrup, Roum, Lynderup, Låstrup og Ulbjerg sogne.

_______________________________________________________________________________________________

Gudstjeneste i Ulbjerg kirke
onsdag den 7. juni kl. 19.00
v/ Biskop Henrik Stubkjær
Efterfølgende kirkekaffe.
På vegne af menighedsrådet i Låstrup, Lynderup og Ulbjerg.

_______________________________________________________________________________________________

Skriv i kalenderen…………….
Kirkens sommerkoncerter med lokale musikudøvere.
Kom og oplev når de smukke kirkerum i Ulbjerg - og Låstrup Kirker atter danner rammerne om sommerens
kirkekoncerter med lokale musikudøvere.
Det sker i Ulbjerg ons. d. 14. juni kl. 19.00 og igen ved byfesten i Låstrup

Låstrup kirke
mandag d. 26. juni kl. 19.00.
Tre yngre kvinder fra Låstrup samt en konservatorieuddannet
musikpædagog fra Vesterbølle vil ved koncerten præsentere en blandet
buket af sommerens lyse, sprøde melodier.
Kom og lad dig inspirere af sangglade stemmer og lyden af tværfløjter,
der opfylder kirkerummet.
Vær også med til at synge et par fællessalmer tilpasset denne sommer.
Medvirkende: Sara Ambrosius, Jane Thorup
Kjærsgaard, Marie Egedal og Birthe Reitz.
Arrangør: Fællesmenighedsrådet for UlbjergLynderup-Låstrup Kirker.
Gratis entré.
Foto: Birthe Reitz fra tidligere koncert
Foto: Jane Kjærsgaard fra tidligere koncert

Hver fredag eftermiddag kl. 1615 mødes de mindste fodboldspillere i U6 og U7-rækkerne fra Borup IF og
Skals FF på Borup Stadion i Låstrup. Hertil kommer legeholdet "Børn i Fokus" fra Borup IF. På det hold er
der deltagere helt ned til børn på 2 år.
Klubberne stiller trænere og hjælpetrænere til rådighed, og forældre er velkomne til at overvære
træningen. For "Børn i Fokus" deltager forældrene i øvelser og lege, så børnene trygge kan lære det sjove
ved at gå til fodbold. Ikke alle kan koncentrere sig om at være med i den fælles træning under hele
træningen, men så er der heldigvis legeplads og hoppepude, hvor man kan lege lidt for sig selv og få lidt
adspredelse.
Under og efter træningen er der kaffe til forældrene uden for klubhuset. Frivillige forældre bager kage,
medbringer frugt og der serveres saftevand efter kampen. Tredje halvleg er jo netop lige så vigtig for børn,
som for voksne. Lidt sødt efter kampen hjælper altid på humøret, så børnene glade kan tage hjem fra
træning.
I Borup IF og Skals FF mener vi, at alle børn har store fordele af at prøve at deltage i en holdsport, hvor
man lærer at modtage en kollektiv besked og at lukrer på den synergi der opstår, når børnene lærer at
spille og lege sammen. Dertil kommer, at det er fantastisk for børns motorik at lege og spille med bold. God
boldteknik øver ikke bare evnen til at spille fodbold. Det hjælper også på koordinering og vurderingsevne i
andre situationer.
Sidste men ikke mindst er det altid sjovt at lave noget aktivt sammen med sine kammerater.
For fodboldspillere, der ikke har fodboldstøvler, så er det ikke et krav i den størrelse, at spillerne har
fodboldstøvler. I Borup klubhus er der desuden en reol med byttefodboldstøvler, hvor man kan prøve at
spille i et par fodboldstøvler, hvis man gerne vil prøve det. Støvlerne er gratis og har man selv et par gode
støvler i overskud, så kunne det tænkes, at en yngre spiller gerne vil prøve dem.
Selv om der er god opbakning til børnefodbolden i Borup og i Skals, så er der plads til flere. Har du eller dit
barn lyst til at prøve fodbold, så mød op på Borup Stadion i Låstrup om fredagen kl. 1615. Dog ikke fredag
efter Kristi Himelfart, hvor børnene har en velfortjent ferie. Legepladsen og hoppepuden er dog altid åben
og gratis at bruge.
Se billeder fra dagen på dette link.
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