
TV MidtVest optagelser til ”mit kæreste eje”  
- mandag den 31. august var noget af et tilløbsstykke.  

Ca. 70 personer var mødt op medbringende mange forskellige ting. 

 Der var gamle genstande fra Indien hjembragt af missionærer i 1920erne,  

der var smukke vaser, bøger og en stor samling af førstedags kuverter,  

mange smykker og meget, meget mere. 

Anna Moulvad havde medbragt sit altid gode humør. Det var spændende at følge vurderingerne af de 

forskellige ting. 

Efter optagelserne til TV fik dem, som ønskede det, vurderet deres ting. 

  

For Kulturcenter Værestedet var det også en god dag. Vi fik vist omverdenen, hvad vi også kan bruges til og 

dels får vi omtale i pressen og så blev blev der solgt en masse kaffe og kage.   

TV optagelserne sendes på TV MIDTVEST Mokka tirsdage den 10. nov., 24. nov. og 8. dec. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Kulturcenter Værestedets udflugt…. 
Til den sydlige del af Jylland tirsdag den 8. september blev en særdeles vellykket tur i det strålende gode vejr. 

41 personer havde lagt billet ind på turen, som startede fra Kulturcenter Værestedet kl. 9.00 og efter 

opsamling ved Skals kro gik turen til første stop ved Bølling sø, hvor den medbragte kaffe og rundstykker blev 

fortæret i det helt fantastiske område. 

 

Efter 3 kvarters pause og fortæring forsatte turen til Bindeballe købmandsgård, hvor der var alle muligheder at 

drømme sig tilbage til vor barndoms tider. Købmandsgården stammer tilbage fra 1897, og står i dag næsten 

som den gang, ligesom mange varer fra dengang var udstillet – de solgtes dog ikke. Derimod solgtes den lokale 

bryg ”Bindeballe Bjesk”, som var et hit for mange af deltagerne. 

 

Bindeballe Købmandsgård er i dag ejet af fonden Bindeballe Købmandsgård som ifølge vedtægterne har til 

formål at bevare købmandsgården og køre den videre i samme ånd som før i tiden. 

Du kan læse mere om Bindeballe købmandsgård på dette link- http://www.bindeballekoebmandsgaard.dk/ 

Ved købmandsgården var der borde og bænke, sol parasoller m.v., som frit kunne benyttes, nød vi vort 

medbragte smørrebrød. Kun skulle vi købe drikkevarer i butikken. 10 kr. for en kold øl og ligeledes 10 kr. for at 

få skænket en bjesk. Det var ikke optrækkeri. 

Efter Bindeballe gik turen til Tørskind Grusgrav hvor de mange kunstkyndige ved nærsyn kunne se skulpturer 

udført af Robert Jacobsen og Jean Clareboudt.  Dagen sluttede med flot kaffebord på Filskov kro hvor et par 

boller, lun kaffekage og småkager var afslutning på en spændende og indholdsrig dag. Hjemturen på omkring 1 

time var i fællessang og snakkens hjørne. Du kan læse mere på www.borupif.dk under referater eller her 

:/en deltager 

http://www.bindeballekoebmandsgaard.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/aktiviteter/referater-fra-laastrup.aspx


 

Brugermøde på Kulturcenter Værestedet  

torsdag den 17. september kl. 17.30 – 20.00 

Der serveres spagetti med kødsovs og senere kaffe – på husets regning.  

Drikkevarer kan købes til sædvanlige billige priser 

 

Kom med dine gode ideèr til arrangementer og kurser til den sæson, som så småt er ved at gå i gang Vi har 

lokalerne, der er klar til at blive taget i brug: 

 Gymnastiksalen 

Køkkenet 

IT lokalet 

Sløjdlokalet 

Smedien  

Billard 

Mødelokalerne 

Shelteren og bålstedet 

Tilmelding senest mandag den 14. til: kulturcenter.laastrup@gmail.com eller tlf 8669 4510 / 6133 4511 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Kursusstart på Kulturcenter Værestedet 

Engelskundervisning 

Mandag den 14. sept. Kl. 09.30 til 11.00  

Engelskundervisning for dem der allerede har nogen kendskab til engelsk.  

10 undervisnings gange.  

Oplysning / tilmelding til Jørgen Pedersen på tlf. nr. 4032 7951 

IT undervisning  

Tirsdage kl. 9.00 – 11.00 

Start den 15. september kl. 9.00 – 10 gange 

IT undervisning for dem, der gerne vil lære mere. Der er plads til 1 person! 

Evt. forhør nærmere 

Underviser: Erling Jensen 

Onsdage kl. 9.00 – 11.00 

Start den 16. september kl. 09.00 

IT undervisning for dem, der gerne vil lære mere. Der er 1 ledig plads 

Underviser: Jørgen Pedersen 

Torsdage kl. 14.00 til 16.00 

Start den 24. september kl. 14.00 

IT undervisning for begyndere og for dem der kan lidt i forvejen. Der er plads til 10 på holdet. 

Underviser: Niels Erik Antonsen 

Tilmelding til Kulturcenter Værestedet på 8669 4510.  

Det koster 250 kr. for 10 gange. 

IPAD – fortsættere:  

Mandag den 12/10, tirsdag den 13/10, onsdag den 14/10 og torsdag den 15/10,  

alle dage fra 09 til 1130.  

Underviser: Pia Vestager 

Tilmelding til LOF på tlf. 8726 2326 

Pris: 470kr / Pensionister -pris 400kr  

Madlavning – mandage 

begynder mandag 5. oktober kl. 17.30 

underviser: Laura Svendsen 

Tilmelding til Laura Svendsen på tlf.8669 4213. 

____________________________________________________________________________ 

 

Vel mødt torsdag den 17. september 

 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


Arrangement - fredag den 11. september   

i Nr. Rind forsamlingshus 

                                     Hør Holger Schmidt Clausen, fra Vejen fortælle om da der blev produceret 

  traktorer i Danmark. 

Historien om dansk producerede traktorer som TUXHAM, BUKH, 

genbrugstraktoren KING m.fl. 

Vi starter kl. 17.00 med mulighed for rundvisning på  

Ulbjerg Traktor Museum, Løgstørvej 66 

Derefter er der fællesspisning kl. 18.30 i Nr. Rind forsamlingshus. 

Foredraget starter kl. 19.30 

Pris: For hele arrangementet er 100,00 kr. 

Pris: For kun at deltage i foredraget er 60,00 kr. incl. kaffe og kage 

Tilmelding senest den 4.9.15 til Benny Sloth  

tlf. 21778411(efter kl.17) eller  E-mail: bennysloth@mail.dk 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oktoberfest i Låstrup forsamlingshus 
Lørdag den 26. september kl. 18.00 

Menu:  

lokalt produceret og sponsoreret helstegt pattegris med kartofler og salat 

Du kan som sædvanlig selv medbringe øl og andre drikkevarer. 

NYT. I baren sælges der Hancock fadøl og jægerbombere til 10 kr. pr. ½ liter 

Musik: DJ BECK, der har specialiseret sig i oktoberfester med ”Wein, lieb und 

gesang” men han opfylder også ønsker og spiller alt fra 60’er musik og frem. 

Tilmelding senest fredag den 18. september på tlf. 41783523 eller mail: morten-

eva@email.dk 

Tag naboen, vennerne, kollegaer eller medarbejderen under armen og få nogle 

hyggelige timer sammen. 

læs også www.borupif.dk eller her 

 

 

 

mailto:bennysloth@mail.dk
mailto:morten-eva@email.dk
mailto:morten-eva@email.dk
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/oktoberfest-i-laastrup.aspx


Sjov stævneoplevelse i Borup IF på søndag 

Søndag den 13. september fra  kl.10.40 -14.30 

3- og 4-mands fodbold på 

lækre oppustelige baner for 

U5-U9 drenge og piger (årgang 

2011-2007) 

Borup IF byder sammen med 

DGI Midtjylland velkommen til 

stævne 

Kom op oplev: 

Intense kampe med stor 

aktivitet og masser af 

boldberøringer 

 

Mindst 4 kampe af 9 minutter 

Medalje til alle deltagere dog 

max. 6 pr. hold. Gratis frugt til 

børnene 

 

 

Oppustelige baner 

Kampene spilles med høj intensitet på lukkede oppustelige baner, der sikrer en super stævneoplevelse 

for spillere såvel som forældre. 

Læs program for stævnet på: 

http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/dgi-staevneprogram.aspx 

_______________________________________________________________________________ 

Borup IF hjælper landsholdet til EM med  

DBU’s Skattejagt på Borup Stadion 

Den 26 / 27 september 

Landsholdet har brug for hjælp! Nogen har taget 

landsholdets bold - hjælp med at finde bolden på 

DBU’s Skattejagt i Borup IF. Billetsalget er startet. 

Landsholdets bold er væk og EM er i fare!Hvis ikke den 

bliver fundet, skal Eriksen, Schmeichel og de andre 

landsholdsspillere spille landkamp med grapefrugter. 

 

 

Derfor søger DBU og Borup IF nu piger og drenge mellem fem og syv år (født i årgang 2008-2010) til at deltage i jagten 
på Danmarks mest eftersøgte bold og hjælpe landsholdet med til EM. –  

 
Læs mere på www.borupif.dk eller her      
        
        
        

     

http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/dgi-staevneprogram.aspx
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/dbu-skattejagt-2015.aspx

