
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK: Kulturcenter Værestedet er åbent mandag-tirsdag-onsdag forud for påsken. 

_______________________________________________________________________________________________________

  

På tur med Kulturcenter Værestedet til  

Hedeselskabet i Viborg 
 

Besøget foregår onsdag den 6. april fra kl. 14.00 – 16.00 på Klostermarken 12 i Viborg. 

Vi starter med en guidet tur gennem Hedeselskabets museum. 

Senere drikker vi kaffe i kantinen, og der vil blive fortalt lidt om Hedeselskabets aktiviteter + lidt reklame. 

Til oplysning for gangbesværede:  

Turen gennem museet tager ca. 3 kvarter, hvor man går og står hele tiden. 

HOVEDEMNERNE I MUSEET ER: 

Hedeselskabets historie, hede opdyrkning, plantagedrift og læ plantning, mergling, jordbundsundersøgelser, 

moseindustri og landindvinding 

Vi tilrettelægger besøget efter din gruppes særlige behov. Maksimum 35 personer. 

Vi kører fra Kulturcenter Værestedet i privatbiler kl. 13.30.  
Vi må så fordele os bedst muligt i bilerne, så alle er med. 
 
Tilmelding til Kulturcenter Værestedet på  

tlf. 8669 4510 eller på mail kulturcenter.laastrup@gmail.com senest tirsdag den 29. marts kl. 12.00 

”Først til mølle” princippet gælder. Arrangementet er gratis.  Bestyrelsen 

Se opslag på www.borupif.dk eller her 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/marts/udflugt-til-hedeselskabet-i-viborg/


Udstilling  & 

forårsmarked 

på Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Søndag den 13. marts fra kl. 10 – 16 

____________________________________________________________________ 

Kreativ Husflid Låstrups kursister udstiller vinterens arbejder: smukke kreationer vævet på forskellige væve og øvrigt 

de ting som er lavet i vinterens løb.  

Der er arbejdende værksted i vævning, bog binding, træ og som noget nyt: hakning………..   

 

 

 

 

 

 

  

 

Du kan møde øl og snapselauget fra Herregården Hessel. De vil fortælle, hvordan man laver sin egen øl og snaps. 

Der vil blive budt på smagsprøver. 

Der kan købes Aloe Vera produkter og fine små tæpper, flotte kort og smykker 

Vi sælger lidt godt til ganen i form af tarteletter med høns i asparges,  

samt kaffe og kage. ØL og vand kan købes. 

 

Vel mødt til en hyggelig og kreativ dag  

Kulturcenter Værestedet og Kreativ Husflid, Låstrup. 

Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk eller her 

__________________________________________________________________ 

HUSK - lotterispil på fredag kl. 19.00 

Der serveres gratis kaffe og småkager sponsoreret af Meny Kaffe – se link 

Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk eller her 

 

Smedene arbejder Bogbinder viser deres arbejder 

http://www.borupif.dk/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153595870103860&set=gm.1128480050504852&type=3&theater
http://www.menykaffe.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/januar/lotterispil-foerste-kvartal/


Borup IF’s herrer på træningsophold i Skjern.. 

På fredag eftermiddag drager 30 herre spillere fra Borup 

IF i træningslejr i Skjern. Det er største antal deltagere i 

mange år. Allerede fredag aften kl. 19.00 spiller serie 3 

den første træningskamp mod Tarm serie 4. Lørdag står 

den på lidt træning og oplæg samt 2 kampe. Serie 3 

møder Faster Boldklub der spiller i serie 4 og serie 5 

møder Nr. Nebel IF fra serie 5. Aftenens program er 

hvile, spisning og socialt samvær. 

 

Søndagens program er morgenmad og hjemtur.  

 

DBU Fodboldskole i Låstrup 

Salget af billetter til DBU Fodboldskole 2016 er nu startet. I SUB88 samarbejdet skiftes de 3 moderklubber Skals FF, 
Ulbjerg IF og Borup IF til at afvikle fodboldskolen, og i 2016 er det Borup Idrætsforening, der er vært. Det vil sige, at 
det er Borup Idrætsforening, der stiller med skoleleder og trænere, og det er Borup Idrætsforening, der forestår 
afvikling og beslutter, om der skal tilbydes madordning mv. Mere om det senere her på hjemmesiden. 

Tilmelding foretages via billetnet på Internettet på dette link. Søg derefter på Skals. 

Alle der tidligere har deltaget i DBUs fodboldskole har fået en mail direkte i mailboksen, så det skulle lette 
tilmeldingen til årets skole i SUB88. 

Børn født i årene 2001 til 2008 kan tilmeldes skolen. For de yngre børn afvikles DBU Skattejagt, der afvikles af 
Ulbjerg IF i 2016. Skals FF står i 2016 for afvikling af SUB-dagen, der er det tredje store arrangement, der går på skift 
mellem klubberne. 

Fodboldskolen afvikles i Uge 27 på Borup Stadion, Låstrupbakken 10 i Låstrup.  
Skolen starter mandag den 4. juli kl. 1000 til fredag den 8. juli kl. 15.00.  
Låstrup holder byfest i Uge 26, så byfestteltet bliver stående på stadion, så spillerne har mulighed for at komme ind 
og spise, hvis det skulle være dårligt vejr. 

Vel mødt til hyggelige sjove timer på Borup Stadion. 

http://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/DBUs_fodboldskole/for-deltagere/Enroll.aspx?school=128


Dilettanten i lørdags…… 

Borgerne i Låstrup kunne lørdag den 5. marts se årets dilettantstykke ”Fru Jensen går igen” opført af de dygtige 
lokale dilettanter. 60 personer valgte eftermiddagsforestillingen med kaffe og kagebord, mens 100 havde fundet 
plads i forsamlingshuset til aftenforestillingen med efterfølgende platte og dans ved Nordens Dansemusik. 

Forsamlingshusets formand Ole Pedersen og instruktør Lena Nielsen bød velkommen og ønskede alle en god 
forestilling. 

På scenen var der drama fra først til sidst. Handlingen foregik på hotel ”Sov Godt” i Låstrup. Ingen var efter 
forestillingen i tvivl om, at der virkelig er gang i den i Låstrup. Historien afdækkede, at der var sket bedrag, tyveri, 
overfald, svindel, druk, løgne, utroskab og forelskelse. Selvfølgelig var der også kyssescener og ikke overraskende 
endte historien med frieri og kærlighed, mens alle fik jaget en skræk i livet af spøgelset ”Fru Jensen”. 

Alle fik et godt grin, og 
der blev tid til først at 
spise platte med nybagte 
boller, for derefter at 
svinge træbenet til 
Nordens Dansemusik.  

Sjove og hyggelige timer i 
Låstrup Forsamlingshus. 

 

Du kan se flere fotos samt 

video på 

 www.borupif.dk eller her 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/dilettant-i-laastrup-2016/

