
 



På Kulturcenter Værestedet 
Sundstrup Zoneterapi v/ Tove Frederiksen 

Kære Yoga folk - trods sommer og varme  

- er det nu tid til at lave Efterårets Yoga program :-) 
 

Som noget nyt vil jeg også tilbyde tidlig morgen Yoga. 

Efterårets program ser således ud med start: 

Tirsdag den 11. September: 

Tidlig Morgen Yoga fra    kl. 6.30 til 7.45 

Formiddags yoga med skåne hensyn og seniorer fra kl. 8.30 til 9.45 

Onsdag den 12. September: 

Yoga med Mindfulness fra    kl. 18.00 til kl. 19.30 

 Ved interesse vil der blive tilbudt Yoga kun for mænd senere i Efteråret  
onsdag aften fra 20.00 til 21.00 nærmere info senere. 

 

Alle holdende er 10 gange. Vi har fri i uge 42 

Pris 750 kr. for morgen og formiddags yoga og 825 kr. for Yoga med Mindfulness. 

Alle kan deltage...Yoga er en af de bedste bevægelses former, da der ingen stød  er på kroppen, kun en masse 

bevægelse som holder kroppen stærk, smidig og bevarer en god balance både i krop og i sind.  

Yderlig info til Sundstrup Zoneterapi på tlf. 29 84 73 23 

Varme sommerhilsner til jer alle fra  

Instruktør Tove Frederiksen 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

10. arbejdsdag i forsamlingshuset 
Lørdag 11. august formiddag holdt de frivillige i Låstrup den 10. arbejdsdag i Låstrup Forsamlingshus. 
Dagen blev afbrudt af regn, så de frivillige kom ikke helt i mål med nyt tag på køkkenfløjen. 

De gamle spær blev dog rettet op og belagt med lægter. Der blev gjort klar til tagrender, men desværre 
nåede man ikke at lægge nye tagplader op, da et større regnvejr satte ind.  

I stedet blev det til frokost for de frivillige i den lille sal, tilberedt af Lone Mogensen fra bestyrelsen.  

Se billeder fra dagens arbejde på dette link.  

 

 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/10-arbejdsdag-i-forsamlingshuset-1/


Så er efterårs sæsonen skudt i gang. 
Serie 6 starter onsdag den 15. august kl. 19.00 på Borup stadion, hvor de møder Onsild IF. 
 
Lørdag den 18. august spiller serie 3 kl. 13.30 og kl. 15.30 serie 4. 
 

Du kan se hele programmet for de næste hjemmekampe på dette link eller her 

 

 
 

Serie 3 

lørdag den 18. august 

Kl. 13.30 

Borup -  Karup/Kølvrå07 

 

Se holdopstillingen her 
 

du kan læse optakt til kampen på www.borupif.dk fra fredag 17.august 

 

============================================================================================================== 

 
Serie 4 

lørdag den 18. august 

Kl. 15.30 

Borup -  Klejtrup BK 

 

Se holdopstillingen her 
 

 

For 40 år – 1978 -siden vandt 

disse 5 drenge lilleputrækken i 

indendørs. 

https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programStadium.aspx?stadiumid=1078
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programStadium.aspx?stadiumid=1078
http://www.borupif.dk/herrer/holdopstilling-serie-3/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/herrer/holdopstilling-serie-4/

