Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup - Nr. Rind og Omegn.
Indkalder hermed til generalforsamling i Borup IF klublokale
mandag den 4. september 2017 kl. 1900.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Gennemgang af fondens regnskab.
Forslag i henhold § 19 - at opløse fonden.
Eventuelt.

Venlig hilsen bestyrelsen.

på Kulturcenter Værestedet
Efterårets Yoga og Mindfulness
Morgen Yoga
starter tirsdag den 19. September fra kl. 8.30 til 9.45
I alt 10 gange.. Pris 700 kr. som gerne betales kontant
Vi vil starter dagen med stille og rolige stræk og Mindfull Yoga. Der vil være mest fokus på yoga formen Yin
som er en meget rolig yoga form. Alle der har lyst kan være med. Det er ikke nødvendig at være hverken
smidig el stærk..Det handler om at vil gøre noget godt for sig selv.

Yoga med Mindfulness
starter onsdag den 20. september fra kl. 17.30 til 19.00.
Tiden kan rykkes lidt hvis der er problemer med arbejdstiden. - Det aftaler vi :-)
I alt 10 gange.. Pris 800 kr. som gerne betales kontant
Tilmelding til Yoga og Mindfulness Instruktør
Tove Frederiksen v/ Sundstrup Zoneterapi på tlf. 2984 7323
_______________________________________________________________________________________

Tilmelding til DGI Cup i Borup IF for U5-U9 spillere

DGI Cup i Borup IF 2017
Lørdag den 16. september 2017 holder Borup Idrætsforening i samarbejde med DGI Midtjylland igen
fodboldstævne for de yngste fodboldspillere. Det sker på oppustelige fodboldbaner.
Interne hold fra Borup IF og fra SUB88 skal tilmelde sig ved henvendelse til Morten Nielsen på tlf.
41783523 eller på info@borupif.dk senest søndag den 10. september. Dog helst med det samme.
Øvrige hold tilmelder sig via DGI på dette link. https://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201706404015

Læs mere på borupif.dk eller her

Sæt X i kalenderen
HØSTFEST - i Låstrup forsamlingshus
Lørdag d. 23. september 2017 - Kl. 18.00
Tag naboen, vennerne eller medarbejderne under armen og deltag i denne traditionsrige fest..

MENU: Vi starter med Sild, derefter smørrebrød, kaffe og småkager.
Drikkevarer kan medbringes…..
Drikkevarer kan købes…..

DJ Per Stisen sørger for at stemningen bliver i
top……………………….
Hele programmet er klar i næste nyhedsbrev!
_______________________________________________________________________

Historisk interesse for Låstrups fortid

Ifølge vores forfædre her i Låstrup har der på toppen af en gravhøj beliggende i den østlige ende af Vester
Låstrup stået en sten med runer. Stenen er ifølge fortællingen fjernet og måske kastet i en gammel brønd
ved Låstrup gamle skole, da brønden i fordums tid blev sløjfet.
Ved udgravning af gravhøjen blev fundet rester af seletøj fra en hest. Seletøjet er dateret til vikingetid, og
da stednavnet ”Låstrup” har endelsen ”-strup”, giver det en god indikation på, at Låstrup har fået sit
stednavn i vikingetid. Historisk interesserede har derfor en teori om, at Låstrup engang har været beboet af
vikinger.
Geografisk ligger Låstrup ved Simested Ås udløb i fjorden. Vandstanden i fjorden, var……
læs mere på www.borupif.dk eller her

Kursusprogram Kreativ Husflid Låstrup - efterår 2017

på Kulturcenter Værestedet
Vævning = tirsdage 19.00 – 21.45
Bogbinding og æsker = torsdage 19.00 – 21.45
Træsløjd = tirsdage 19.00 – 21.45 og torsdage 9.00 – 12.00
For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside www. kreativhusflidlaastrup.dk.

Kreativ fritid, Låstrup

Weekendkursus i ben og horn
på Kulturcenter Værestedet
Fredag den 10. november kl. 16.00 til 21.00.
og Lørdag den 11. november kl. 9.00 til 16.00
For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside www. kreativhusflidlaastrup.dk.

Kreativ fritid, Låstrup

Foredrag
på Kulturcenter Værestedet
Onsdag den 15. November kl. 19.30.
Svend Brøndum vil tage os med på en rejse gennem de forskellige danske dialekter.
Der serveres kaffe og kage.
Entre 50,00 kr.

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside www. kreativhusflidlaastrup.dk

Læs mere om Kreativ Fritids kurser på dette link eller http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/galleri

