Vejgudstjeneste og juletræstænding i søndags
54 borgere havde søndag aften trodset stormen Gorm og tog i kirken for at deltage i
vejgudstjenesten. Boruphedevej og Nr. Borupvej havde sammen med menighedsrådet og præsten
arrangeret dagens vejgudstjeneste, mens Låstrup Lokalråd stod for gløgg og æbleskiver.
Gudstjenesten blev afholdt og der blev sunget salmer i kirken. Stormen Gorm ruskede udenfor, regn
og hagl slog på ruderne, men inde i kirken var der varmt, hyggeligt og ly for stormen.
Traditionen tro skulle juletræet i Enghaven tændes. Deltagerne blev dog enige om at forsøge, om
ikke julelyset kunne tændes med kald fra kirken. Kun en håndfuld børn trodsede regn og blæst og løb
over for at se, om kaldet fra kirken virkede.
Heldigvis lod det sig gøre at få juletræet tændt, mens de fleste opholdt sig i ly for stormen. Der blev
sunget "Højt fra træets grønne top", hvorefter der var gløgg og æbleskiver til deltagerne.
Arrangørerne var særdeles tilfredse med, at så mange havde valgt at tage i kirke trods det dårlige
vejr. Præsten oplyste, at menigheden næste søndag synger julen ind ved gudstjenesten kl. 1600.
Du kan se flere fotos fra arrangementet på www.borupif.dk eller på nedenstående link
http://www.borupif.dk/nyheder/2015/december/vejgudstjeneste-med-juletraestaending/

================================================================================================================

Syng julen ind i Låstrup og Ulbjerg.
Der lyder søde toner fra Låstrup kirkerum i de sene aftentimer. Her er musikere nemlig ofte
samlet i øjeblikket, for at sammensætte et fantastisk program til dette års ”Syng julen ind”.
Igen i år er både Låstrup og Ulbjerg vært, når violin, fløjte, orgel, klaver, en harmonika, trompet og
måske endda en saxofon, rykker ind i kirkerne og spiller for, så julesalmer og sange kan flyde fra alles læber.
Begge kirker lukker dørene op, og byder indenfor til en times tid, med sang og musik, inspireret af jul.
Alle interesserede inviteres derfor til ”Syng julen ind”:
Søndag d. 6. december kl. 16.00 i Låstrup kirke.
Lørdag d. 12. december kl. 15.00 i Ulbjerg kirke.
Kom med din nabo og familie, og kom i julestemning med os..

Stegt nakkekam og Lucia fest på Kulturcenter Værestedet
Mandag den 14. december kl 18.30

serverer bestyrelsen stegt nakkekam med kartofler og rødkål
kaffe med klejner og småkager
Det koster 65kr pr person
Skals skoles 5. klasser under ledelse af Anne Marie Dalgaard går Lucia og synger Lucia sange.
Der vil være amerikansk lotteri og fællessang.
Kom og vær til denne festlige opstart på julen
Tilmelding senest onsdag den 9. december på tlf. 8669 4510 / 6133 4511
eller på mail til kulturc.laastrup@fibermail.dk
_____________________________________________________________________________________________________

Yoga/Mindfulness på Kulturcenter Værestedet
Allerede nu er jeg ved at planlægge nyt program i det nye år, som jeg håber mange vil deltage i
Vi starter Yoga/Mindfulness:: Tirsdag den 5. januar kl. 17.15 til 18.45
Yoga / Mindfulness:: Fredag den 8. Januar kl. 9.15 til 10.45
Yoga med Skåne hensyn. Fredag den 8. Januar fra kl. 11.00 til 12.00
Prisen vil være den samme som denne sæson:
650 kr. dog for 9 gange, med Mindfulness og yoga og med mulighed for at flytte fra hold til hold, som det lige præcis
passer dig.
For yoga med skåne hensyn er prisen 500 kr for 9 gange.:-)
Tilmelding må gerne ske allerede nu på TLF: 2984 7323 eller SMS
Hermed ønsker jeg jer alle en Rigtig Glædelig Jul og et Dejlig Nytår
Mange hilsner fra Sundstrup Zoneterapi/ved Tove Frederiksen

Borup IF Indbyder til familie julestævne, som foregår i Skals hallen den 26/12-15.
Der spilles i familierækkerne og familie- børne rækken.
Stævnet starter kl. ca. 9.00 og forventes færdig først på eftermiddagen.
Tilmelding senest den 15. december til Kenni Elkjær
tlf. 40157059 / e-mail: elkenni@hotmail.com
Læs hele opslaget på www.borupif.dk eller http://www.borupif.dk/nyheder/2015/december/borup-if-julestaevne/
======================================================================================================

Turneringsplanen for forår 2016 er nu offentliggjort
Serie 3 er i pulje 28

Se hele turneringsplanen for serie 3 her
http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/resul
tatsoegning/position.aspx?poolid=225196

Se hele turneringsplanen for kvindeserie Vest her
http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/resu
ltatsoegning/position.aspx?poolid=225372

Se alle planlagte turneringskampe indendørs– og ude her
http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/clubTeam.aspx?clubId=209

