Stegt nakkekam og Lucia fest på Kulturcenter Værestedet i mandags…….
blev en rigtig god oplevelse. Aftenen startede med fællesspisning bestående af stegt nakkekam med tilbehør – som
var særdeles god og veltillavet.
Efter spisning underholdt elever fra Skals skoles 5.- og 6. klasser med Luciaoptog og sang under ledelse af Anne
Marie Dalgaard. Udover Lucia sangen blev der sunget 2 salmer, og der var en højtidelig og nærmest andagtsagtig
stemning blandt tilhørerne.
Du kan se et par korte youtube videoer fra luciaoptoget på nedenstående links
https://www.youtube.com/watch?v=kF6-PD3rRXk
https://youtu.be/JCu_CVh_fa4

Tusind tak til eleverne og Anne Marie for at komme til Låstrup og gøre aftenen til noget helt særligt.
Efter Lucia fortsatte vi med snak og sang over kaffen med hjemmebagte småkager, klejner m.v., der blev solgt
kinesisk lotteri, hvor gevinsterne var mest af den slags, der kan drikkes og spises. Ja, det var en meget hyggelig aften
og en god optakt til julen.

Peter i gang med salg af kinesisk

To meget heldige deltagere i lodtrækning –
her fru Antonsen

-

og her fru Nielsen

De bedste juleønsker og et godt nytår ønskes herfra. På gensyn i 2016. Venlig hilsen Ingrid
_______________________________________________________________________________________
_______________
Kulturcenter Værestedet er lukket fra lørdag den 19. december
til og med søndag den 3. januar.
Alle brugere ønskes en glædelig jul og et godt nytår

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

Kom til lotterispil i Låstrup forsamlingshus på fredag – sidste spil i 2015
Vi har de sædvanlige flotte præmier.
Skulle du være så uheldig ikke at vinde i spillet er du SIKKER på en rigtig go’ kop kaffe.
Kaffen fredag aften er sponsoreret af

Ulbjerg Smede

Til kaffen serveres småkager hjemme bagt af Ketty og Dorthe
Vel mødt til en hyggelig aften
BEMÆRK: INGEN SPIL fredag den 25. december og 1. januar
GODT NYTÅR og på gensyn fredag den 8. januar.
__________________________________________________________________________________________

Til alle hjemmekampe i VFF stiller klubben selv og en række samarbejdsklubber frivillige medlemmer til at tage imod, at
servicere, at holde styr på, at rydde op efter de mange tilskuere, der kommer til hjemmekampene. Til årets sidste kamp blev
de frivillige hjælpere inviteret på en bid brød og fotografering på grønsværen.
På billedet herover burde I kunne finde 15 frivillige Borup folk fra 6 kiosken på østtribunen, hvor Borup IF i efterhånden mange
år har holdt en kiosk åben.
Har du lyst til at hjælpe i kiosken, og dermed tjene lidt håndører til vores lokale klub, så henvend dig til info@borupif.dk, så vil
du blive kontaktet af Kurt og Karin, der er tovholdere på det frivillige arbejde i kiosken.
Rigtig mange hjælpere har givet en hjælpende hånd med i 2015, og de sejeste af dem inviteres den 2. januar til
medhjælperfesten i klubhuset i Borup, hvor det kontinuerligt frivillige arbejde i forskellige udvalg, kiosk og kantine påskønnes
af bestyrelsen ved den årlige medhjælperfest.
læs mere på www.borupif.dk eller her
_______________________________________________________________________________________

I Skals Hallen. Der spilles i familierækkerne og familie-børne rækken.

Stævnet starter kl. ca. 9.00 og forventes færdig først på eftermiddagen.
Læs hele opslaget på www.borupif.dk eller http://www.borupif.dk/nyheder/2015/december/borup-if-julestaevne/

