
Fastelavn på Kulturcenter Værestedet  

SØNDAG D. 7. Februar  mellem kl. 10.00 og 12.00. 

Fastelavnsudvalget tager imod børn og 

voksne til et brag af en fastelavnsfest. 

Vi vil synge gode og velkendte 

fastelavnssange, og vi vil slå katten tønden 

med kåring af en kattedronning og 

kattekonge i 3 alderskategorier. Der vil også 

være en spændende og nervepirrende 

catwalk og præmie til de 3 bedst udklædte. 

Bagefter vil der være slikposer, 

fastelavnsboller og juice/saftevand til alle 

børnene og kaffe og fastelavnsboller til de 

voksne. 

 

Alt dette til den nette sum af 30 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn 

Så kom alle og deltag i dette skønne arrangement, udklædt som påklædt, ung som gammel, nær som fjern.  

Vi byder ALLE velkomne, som har lyst til at kigge forbi.   Læs også www.borupif.dk 

Mvh. Fastelavnsudvalget. 

*********************************** 

At være dansker på arbejde i Sierra Leone imod Ebola. 

Det er for alle voksne med interesse for hjælp til selvhjælp. 

Sygeplejersken bag masken.  

Merete Due`s beretning fra et Ebola behandlingscenter i Sierra Leone. Hun fortæller også om økonomisk støtte til at 

Foday kunne starte på Medicinstudiet. Han er startet har på medicinstudie i Januar 2016. 

                    Ulbjerg Konfirmandstue v/ Ulbjerg kirke, Sundstrupvej 1, Ulbjerg 8832 Skals 

                                          Torsdag den 4. februar kl. 19.00 
gerne tilmelding så der er kage nok - senest onsdag den 3/2/2016 Lotte  2889 4698 

Med venlig hilsen, Børneklubben Låstrup / Skals 

Se vedhæftede fil og læs mere om hvordan Børneklubben Låstrup / Skals valgte at bruge pengene der blev betalt for 

salg af afgrøder og køb af kaffe og kage, ved høstgudstjenesten 2015. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/


”FRU JENSEN GÅR IGEN” 

 
Hvis nogen hører mærkelige lyde fra forsamlingshuset en ganske almindelig hverdagsaften, skal I ikke blive 

forskrækket. Det er nemlig dilettanterne som er i gang med at indøve årets dilettantstykke ”Fru Jensen går igen”.  

Og ja. Vi har med spøgelser at gøre. Men bare rolig. Fru Jensen er en hyggelig hotelspøgelse, som huserer på  

hotel Sov Godt. I flere år har den italienske tjener Alfredo forsøgt at indfange hende, men indtil nu uden held. Mon 

det lykkes i år. Vi ved det ikke, men  

 

lørdag den 5. marts håber vi at løse mysteriet. Endda 2 gange. 

 

Vi spiller første gang om eftermiddagen kl. 14.00 og igen kl. 19.00 

Stykket er en farce i 5 akter, skrevet af Peder Pedersen. Ikke alle akter er lige lange. 

Aktørerne er stort set de samme som sidste år. Desværre måtte Britta melde fra i år. Til gengæld har vi fået 

forstærkning af Henriette og Hanne. 

Vi slutter af med lidt til ganen og dans til Lars Nordens orkester. 

Mød op og få en festlig aften. Med venlig hilsen, Dilettanterne   

 

            

 

 

 



 

  Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a. 

 

                  afholder ordinær generalforsamling  

 

                torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 

 

                      på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 
 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
8. Eventuelt. 

 
Bestyrelsen stiller ændringsforslag til budget for 2016. 
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Jens Ole Skovgaard Jensen 
 

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille traktement bestående af kiks, ost og et glas vin. 
NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk) 
 

 

Byfestudvalget er nu i fuld gang med at planlægge årets byfest, som 

sædvanligt finder sted uge 26. Årets tema: MILITÆR 

 

BYFEST I LÅSTRUP 

UGE 26 – 2016 

TEMA: MILITÆR 
 

 

http://www.laastrupnrrindvand.dk/


Træningsstart  herrer i Borup IF  

En ny og spændende sæson står for døren, og vi håber at se mange nye som gamle spillere   

omklædt til træningsopstart 

  Fredag den 5. februar kl. 17:00  

 

Efter en let gang træning er der 

traditionen tro suppe i klubhuset.  

Derefter oplæg og målsætninger for den 

nye sæson ved trænerteamet Niels 

Klausen og Søren Offersen.  

  

Klubben har planer om at tilmelde 3 senior 

hold serie 3, 5 og 6. Serie 3's pulje er kommet 

og der er man kommet i en stærk pulje, med 

bl.a. lokalbrag mod Ulbjerg og Hersom/B. 

Træningskampene starter allerede den 20. 

februar, og der er planlagt træningsweekend 

den 11-13 marts i Skjern.      Læs mere på 

www.borupif.dk 

 

 

Hvorfor træningsstart fredag ??? 

jo… vi har i Borup nogle rigtig dygtige unge spillere, som vi meget gerne vil have 

med til opstarten. De unge (I SUB88 regi) spillere har i vinterens løb spillet med i 

mange indendørs turneringer – senest her i weekenden hvor det blev til en 2. plads 

i SENIOR rækken ved et stort stævne i Møldrup. Præmien på 1300 kr. var meget 

velkommen og fortjent.  

Men holdet, hvor de fleste kommer fra Borup, har også været tilmeldt  JBU i  

U-17/A rækken, hvor de er forsvarende Jysk mester og hvor holdet igen har 

kvalificeret sig til finalerunden som spilles i Fredericia Idrætscenter på lørdag. 

Første kamp spilles kl. 14.18 mod Videbæk. Øvrige hold i puljen er Bredballe, Abild, 

ASV (Als/Skelund/Veddum), Jammerbugt, FC Aarhus og Arnum/Gram 

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=199534 

_______________________________________________________________________________________ 

Borup IF afholder ordinær generalforsamling 
 

i klubhuset mandag den 8. februar 2015 kl. 18.30 

 Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.  

 

Dagsorden ifl. vedtægterne.  

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Lars Justesen i hænde senest 4 dage før generalforsamling. 
Vigtig!  

Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens fremtid.  

Med venlig hilsen, Bestyrelsen 

læs mere på www.borupif.dk_ 

 

_________________________________________________________________________________ 

http://www.borupif.dk/
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=199534
http://www.borupif.dk_/


Træningsopstart SUB09 -  

 Lørdag d. 13. februar kl. 14:00 i Borup 

 

 

 

 

Vores succesrige trænere 

Lars Løvig & Chili 
Byder nye som gamle spillere meget velkommen. 

Der serveres suppe efter træningen. 

Oplysninger: kontakt træner Lars Løvig tlf. 2818 1030 

I opstarten er der træning mandag og onsdag kl. 19.00 - 20.30 

 

Hilsen, Dameudvalget SUB09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


