Husk Lotterispillet fredag
Låstrup Forsamlingshus
Den 19. april 2019 er Bonustudsen løs

Se hele kvartalets nyhedsbrev og oplysninger om øvrige gevinster på dette link.

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind
Nyhedsmailen udgives som udgangspunkt ugentligt mandag morgen.
Informationer til nyhedsmailen sendes hurtigst muligt til
Laastrup@outlook.dk Opslag forsøges udgivet 2 uger i træk lige op til
arrangementet. Inden da er det muligt at få et arrangement nævnt i
rubrikken ”Vigtige datoer til kryds i kalenderen”.
Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for
borgerne i Nr.Rind og Låstrup og medlemmerne i Borup
Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent husarrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

Høstfest i støbeskeen
Komitéen for høstfesten i Låstrup har holdt møde om høstfesten 2019.
Datoen ligger derfor fast. Det bliver den 21. september 2019.
I år sætter høstfestkomitéen fokus på at få de unge til at melde sig til en
uforglemmelig legendarisk høstfest, hvor højt humør bliver ledetråd for
aftenen.
Faktisk ligesom da mange af vi andre deltagere begyndte at gå til høstfest
for omkring en generation siden. Det er derfor også på tide, at der prikkes
til de unge mennesker i familien, i byen i nabolaget, så de får øjnene op for
denne fantastiske fest, som de selv kan være med til at sætte sit præg på.

Høstfestkomitéen 2019 samlet omkring arbejdsbordet.

Forårs-yoga og Mindfulness på
Kulturcenter Værestedet

Instruktør Tove Frederiksen indbyder nu til yderligere 4 gange forårs-yoga
og mindfulness på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Morgen yoga:
Første gang tirsdag den 9. april, hvor der er morgen-yoga fra kl. 8.30 til
9.45. Prisen er 300,- kr.😊
Yoga/mindfulness
Første gang onsdag den 17. april kl. 17.15 til 18.45 Prisen er 350 kr.
Holdene er for unge, ældre og midt imellem. Alle kan være med🤗, hvis
bare lysten er der🙏
Forårs hilsen 🌷 og Tilmelding til
Instruktør Tove Frederiksen på Tlf 29847323

Nyt initiativ i HYTTEN i Låstrup
Alle kvinder i Låstrup og omegn inviteres til at møde
op i HYTTEN den første tirsdag i måneden (OBS
ændret til) kl. 1600. Blot for hyggens skyld, men
selvfølgelig også for at klare verdenssituationen.

Hytten i Låstrup har næsten eksisteret i 15 år (Foto herover fra indvielsen
i 2005). I alle disse år har HYTTEN været mandsdomineret med møde hver
lørdag. Nu er der imidlertid taget initiativ til, at der skal andre boller på
suppen.

Med venlig hilsen
Anne Grethe, Jonna, Lena og Jeanette

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Indsamling til hjerteforeningen til fordel for hjertestarter i Nr.Rind

28. april

Arbejdsdag Kulturcenter Værestedet 0930-1500

4. maj

Havedag i Anlægget i Nr.Rind

12. maj

Muslingefestival

25. maj

Arbejdsdag Borup Idrætsforening

30. maj

SUB 09 10-års jubilæum

1. juni

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

1. juni

Lokaldysten i Låstrup og Nr.Rind

6. juni

Sct. Hans Aften på Borup Stadion

23. juni

Sct. Hans Aften i Anlægget i Nr.Rind

23. juni

Byfesten i Låstrup

Uge 27

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

17. august

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus

21. september

Havedag i Anlægget i Nr.Rind og ved forsamlingshuset

6. oktober

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

9. november

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind

1. december

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup

1. december

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening

20. januar

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk

20. februar

