LAN party i Låstrup – i dag tirsdag
Så blev det endelig tid til LAN party i Borup IF klubhus. Desværre var der ikke plads til alle tilmeldte i år, da grænsen
var sat ved 34 deltagere. Børnene mødte glade og friske op i god tid inden kl. 16, hvor arrangementet startede.
Forældre og hjælpere havde travlt med at rode med ledninger, mens drengene gik i gang med computere og
pigerne i gang med Wii spillene.

Borup klubhus kl. 15.28

Borup klubhus kl. 16.28

Du kan se flere fotos fra Lan-party og følge aftenen og morgenens program på
www.borupif.dk

HUSK: Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.
afholder ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
SE DAGSORDEN på www.laastrupnrrindvand.dk
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)

_____________________________________________________________________________________________________________
filmklubben nord for paradis viser
Onsdag den 24-02-2016 kl. 19:00

Ida –
et polsk drama
Polsk drama om Ida, der er vokset op på et kloster uden kontakt til sin familie.
Alligevel føler hun et stærkt behov for at opsøge sin eneste slægtning, moderens
søster Wanda, før hun aflægger sit klosterløfte.
Mosteren besidder en magtfuld stilling som højesteretsdommer, - men lever
derudover et lettere alkoholiseret og løssluppent liv langt fra Idas puritanske
hverdag.
- se trailer m.m, - klik her...
______________________________________________________________________________________________

Dilettant i Låstrup forsamlingshus
lørdag den 5. marts
Stykket der opføres hedder
”Fru Jensen går igen”
Instruktør: Lena Nielsen
Opføres eftermiddag kl. 14.00
med efterfølgende kaffe, kage til voksne
Samt pølsehorn og sodavand til børnene

Opføres aften kl. 19.00
Efterfølgende serveres boller med pålæg
Aftenen afsluttes med musik og dans ved Lars Norden

Entre:
75 kr. for voksne
30 kr. for børn under 14 år

Entre:
180 kr. i alt.
Drikkevarer skal købes

Tilmelding til aftenens forestilling senest 1. marts til
Lone tlf. 8669 4673/ 2281 0595 eller mail: lone.svend45@gmail.com
Anne Grethe tlf. 9864 1234 / 40256455 eller mail: agfrederiksen@gmail.com
Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk eller her

Træningsopstarten i SUB09 - Lørdag d. 13. februar kl. 14:00 i Borup

Træningsopstart hos Kvinderne i flot vejr.
18 kvindespillere var mødt op til SUB09s træningsopstart i fantastisk klart solskin. Borup formand Lars Justesen bød
som repræsentant for den arrangerende klub velkommen til kvinderne, der startede med standerhejsning ved
holdets yngste sammen med den mest erfarne. Anna-Kathrine Mikkelsen og Else Astrup fik æren af at hejse flaget,
der dovent hang langs stangen i det vindstille vejr.

Træner Lars Løvig tog over og førte an på træningsbanen, hvor spillerne lavede sjove og udfordrende aktiviteter.
Konkurrence genet blev udfordret og selvfølgelig blev der spillet fodbold. Træner Chili var i dagens anledning
forhindret på grund af trænerkursus…………….
Læs hele referatet her og Se billeder fra opstarten på dette link.

Træningsbanen

Og Karin - fast inventar ved enhver gryde i Borup

