
Fjordklyngerådet  

Karina Lyngsøe Lund har valgt at trække sig ud af bestyrelsen for Fjordklyngen, der er et formelt samarbejde 

mellem landsbyerne, Skals, Ulbjerg, Nr. Rind, Låstrup, Sundstrup og Skringstrup.  

 

Ved generalforsamlingen tidligere i år, hvor Karina blev valgt, blev der ikke fundet nogen suppleanter. Da 

Karina nu har trukket sig mangler Låstrup en repræsentant til at sidde i rådet sammen med Gitte Elkjær 

Jensen, indtil der formelt kan vælges en ny repræsentant fra Låstrup ved næste års generalforsamling.  

Er der nogen fra vores lokalområde, som ønsker at forsætte dette spændende arbejde, så skriv lige en mail til 

Karina på mail: lynge15@hotmail.com 

Se mere om Fjordklyngen på hjemmesiden:  http://fjordklyngen.dk/ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Kursusstart på Kulturcenter Værestedet 

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! 

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 

Forhør nærmere 

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  
 

mailto:lynge15@hotmail.com
http://fjordklyngen.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

_______________________________________________________________ 

Sjov stævneoplevelse i Borup IF i søndags 
Søndag den 13. september holdt Borup Idrætsforening og DGI Midtjylland for 6. gang fodboldstævne for 5-9 

årige fodboldspillere på oppustelige fodboldbaner. Vejrguderne var ikke med arrangørerne, så vindjakker, 

regntøj og til tider paraplyer måtte findes frem for tilskuerne. Støvregnen kunne dog ikke tage fodboldglæden 
fra 34 hold med omkring 220 børn, der deltog i stævnet. 

De aktive fodboldbørn fik nogle heftige og 

intensive kampe. Børnene gav udtryk for, at 

det var sjovt at spille fodbold. Næsten som at 

spille fodbold i en hoppeborg. Alle hold spillede 

4 kampe af 9 minutter, og da bolden næsten 

kun er ude af spil, når der blev scoret mål, blev 

det nogle hårde kampe for børnene. Det var 

derfor helt velfortjent, at de alle fik overrakt en 
medalje efter stævnet. 

Det var stolte og glade børn, der forlod stævnet 

i Borup Idrætsforening med en voksen i hånden 
og en medaljen om halsen. 

Stævneleder Morten Nielsen kunne med 

tilfredshed se tilbage på endnu et vellykket 

stævne, der både giver socialt- og økonomisk 
overskud til Borup Idrætsforening. 

Se billeder fra stævnet på dette link. 

Se holdbilleder fra de deltagende hold på dette link.    

Oktoberfest / Høstfest  

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 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/galleriet/2015-dgi-staevne.aspx
http://www.borupif.dk/galleriet/2015-dgi-holdbilleder.aspx
mailto:morten-eva@email.dk
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/oktoberfest-i-laastrup.aspx

