
 

Hjælp med at holde vores lokalområde pænt! 
 

 

 
 

Låstrup lokalråd arrangerer igen i år den succesfulde indsamling af affald i området.  

 

 

 

Vi mødes søndag den 2. april  
 

på Kulturcenter Værestedet kl. 10.00 til rundstykker.  

 

Vejret plejer at være rigtigt godt! 

 

 
 

Læs mere på http://tur.dn.dk/tur/22589 

 

http://tur.dn.dk/tur/22589


Rykind på Kulturcenter Værestedet i søndags 

Skals lokalhistories udstilling havde stor interesse 

Udstilling & Forårsmarkedet 
på Kulturcenter Værestedet i Låstrup i søndags  

Som det fremgår af parkeringspladsen omkring 

Kulturcenter Værestedet, var der rykind i søndags. 

Kreativ Fritid, Låstrup i samarbejde med Kulturcenter 

Værestedet havde arrangeret den årlige 

udstilling/forårsmarked, hvor sæsonens arbejder blev 

udstillet.  

Der blev arbejdet på standene, smedjen var åben, træ 

drejning, vævning m.m. arbejdede. 

 

Derudover var Hessel Snapselaug på besøg med en 

stand m/ smagsprøver m.m., til gode markedspriser 

blev der solgt Aloe Vera produkter, fine træarbejder 

var udstillet med salg for øje. 

 

 

 

 

 

Skals Lokalhistorie udstillede materiale der 

hovedsagelig var fra Låstrup egnen. 

Bagagerumsmarkedet blev dog ikke et tilløbsstykke af 

boder, men den enkelte der mødte frem var særdeles 

godt tilfreds med salget. – og der var faktisk nogle 

rigtig gode tilbud. 

 

          

Som sædvanligt ved frokosttid solgtes Værestedets 

populære tarteletter og senere på dagen kaffe og kage. 

Der blev meldt udsolgt af tarteletter, hvor de 160 

tilberedte var spist efter kort tid. Senere på 

eftermiddagen forsvandt også kaffen og de 

hjemmebagte bradepander kage som dug for solen. 

Læs mere og se flere fotos på 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320069 

eller her 

 

De 160 tarteletter var hurtig solgt 

Hessel Snapselaug uddelte smagsprøver 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320069
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320069


Undertegnede ønsker at give »en hånd med« til fortsat udvikling af fodbolden i Borup:   

 
Navn: _______________________________________________________________ 

 
Adresse: _____________________________________________________________ 

 
Telefon: _________________________E-mail: ______________________________ 

 
Jeg støtter:  1.holdet  2. holdet 
 
Jeg forpligter mig hermed til at yde et beløb på kr. 5,- pr. mål som 1. eller 2. holdet scorer i sæsonen  
(dog max. 75 mål = kr. 375,-). Beløbet opkræves ved forårs- og efterårssæsonens afslutning.  
 
 
Dato:__________________ Underskrift: ______________________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle spillere er nu i gang med at ”sælge” mål aktierne. Ta’ godt imod dem. 
Ansvarlige for salg af mål aktier i Borup IF er Kenni Elkjær tlf. 40 15 70 59 – mail: elkenni@hotmail.com 
På dette link kan du se bestyrelse medlemmernes  ansvarsområde. 

Læs hele turneringsplanen på www.borupif.dk under klubbens hold 

 

Målaktie 2017 

         i Borup IF  
 

Vær med til at hjælpe Borup Idrætsforening med sportslig 
fremgang. Borup`s mål er at præge serie 3 og på sigt rykke 
længere op, samt at klubbens ungdomshold klarer sig bedst 
muligt i ungdomsturneringerne... 

 
 
For at opnå den ønskede fremgang skal vi sætte os nye mål, som bl.a. at:  
• Fastholde og udbygge Borup`s klubånd  
• Basere sportslig fremgang af spillere   
• Økonomien er god  
• Opbygge et stampublikum på min. 50-75 tilskuere pr. hjemmekamp  
• Fastholde og videreudvikle den direkte og underholdende spillestil  
• Vores HOLD bliver blandt rækkens bedste 
 

EN MÅLAKTIE ER DIN MULIGHED  

Når du tegner målaktier skal du ikke betale noget nu og her. Dit bidrag vil blive opkrævet når forårs- og 
efterårsturneringen er slut, hvor du vil få tilsendt et giroindbetalingskort på kr. 5,- pr. mål som 1. eller 2. holdet har scoret 
i turneringen. Som målaktionær får du samtidig gratis adgang til 1. holdets hjemmekampe.  
Din målaktie er samtidig dit personlige »LYKKENUMMER«.  
 

HER ER DEN CHANCE VI VIL TILBYDE DIG  

Med dit personlige lykkenummer er du med i lodtrækningen om nogle dejlige gevinster.  
For sæsonen vil der til 1. holdets hjemmekampe blive trukket lod om 2 x præmier til en værdi af á kr. 150,-  og 2 x ugens 
overraskelse. 
Desuden vil der ved forårs- og efterårssæsonens afslutning blive trukket lod om en stor gevinst - altså min. 58 
gevinstchancer på dit lykkenummer.  
Vinderne kan ses på klubbens hjemmeside og gevinsterne kan afhentes i klubhuset. Læs mere om målaktier og Borup på 
klubbens hjemmeside: www.borupif.dk  
 

Tag chancen for din egen - og for Borup IF`s skyld... 

mailto:elkenni@hotmail.com
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/februar/hvid-roeg-over-klubhuset-i-borup-idraetsforening/
http://www.borupif.dk/
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/clubTeam.aspx?clubId=209

