
Stort adventsspil  

Husk det er fredag d. 25.11 

vi har det  

STORE ADVENTSSPIL 
i Låstrup forsamlingshus 

                 Husk: flotte ekstragevinster for mere end 5000 kr. på kinesisk lotteri.   

Blandt de mange flotte ekstra gevinster er: 

 Flotte juledekorationer fra www.butiktrekløveren.dk i Hald. 

 Julens blomster m.m. fra købmand Lund i Skals 

 samt masser af sjove flotte juleting 
                               

      en aften med Julestemning  og masser af overraskelser   

http://www.butiktrekløveren.dk/


Yoga og Mindfulness opstart lige efter nytår på  

Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 2. januar fra 10.00 til 11.30  

 med let og skånsom yoga hvor alle kan deltage. 

Der vil være mindfulness de sidste 30 minutter. 

mulighed for 6 gange for 500 kr. eller 10 gange for 700 kr. 

Tirsdag den 3. januar fra 17.15 til 18.45  

 med Mindfulness og Yoga. 

Hvor vi starter med Mindfulness og slutter med yoga. 

Mulighed for at deltage 6 gange for 500 kr. eller 10 gange for 700 kr. 

Hvis man ønsker at deltage enkelte gange koster det 85 kr. pr gang 

Alle må deltage på kryds og tværs alt 

efter hvad dag der passer bedst. 

 

Hvis man har mulighed er det tilladt 

at komme både mandag og tirsdag til 

samme pris. 

 

Husk at medbringe et tæppe, til vores afslappende øvelse til sidst :-) 

Tak til alle der har deltaget på Mindfulness og Yoga holdende på 

Værestedet i 2016.  

Mange hilsner fra Mindfulness og Yoga instruktør 

Tove Frederiksen ved/ Sundstrup zoneterapi    

 



  

                      Borup IF holder indefodboldstævne  

                   2. Juledag for hele familien 

 

Igen i år indbyder Borup IF til familie julestævne i Skals hallen den 26/12-16. 

I år har vi prøvet at ændre lidt i konceptet. Vi har i år lavet en ny række, 

”familie-ungdomsrækken”, for at udligne de store niveauforskelle i familie-

børnerækken, samt at det er et stort spring, for de unge mennesker, at gå fra 

at spille i børnerækken 

og op til familierækken. 

 

Der spilles i familie-

børnerækken, familie-

ungdomsrækken og i 

familierækken. 

Stævnet starter kl. 

ca. 9.00 og forventes 

færdig hen på 

eftermiddagen. 

Der spilles indledende runder, 

hvorefter alle hold går videre 

til en A eller B slutrunde.  

I den sidste runde vil der være 

præmie til dem der bliver nr. 1 

og 2 i både A og B rækken. 

Derudover vil der være 

spurtpræmier. 

Tilmelding senest  

den 15. december 

Tilmelding eller yderlig 

information kontakt Line Bach Møller  

tlf. 2890 4804 / e-mail: linebmoeller4_@hotmail.com  

 

Reglerne for familie-børnerækken: (Pris pr. hold 250 kr.) 

Et hold må kun bestå af 6 spillere. (Der er i familie) 

Børn må være til og med 12 år, ellers bliver de medregnet som voksen. 

Holdet kan suppleres af 2 voksne.            

(Denne række er absolut kun for sjov.) 

 

Reglerne for familie-ungdomsrækken: (Pris pr. hold 275 kr.) 

Et hold må kun bestå af 6 spillere. (Der er i familie) 

De unge mennesker må være fra 10 år til og med 15 år, ellers bliver de 

medregnet som voksen. På banen skal der hele tiden være et barn 

under 14 år. 

Holdet kan suppleres af 2 voksne én dame og én herre. 

 

Reglerne for familierækken: (Pris pr. hold 300 kr.) 

Et hold må kun bestå af 6 spillere. (Der er i familie) 

På holdene skal der være mindst 1 dame blandt de 6 

spillere, dog kan damen erstattes af et barn til og med 14 

år. Der skal være mindst 1 damespiller eller barn på banen 

hele tiden. 



Lysshow ved Låstrup…..  
Vejlebakkens beboere har den seneste tid oplevet et sandt lysshow. Det skyldes.. 

At fotovogne er aktive i kommunen 

Ifølge en aktindsigt, som TV Midt Vest har fået, har politiets fotovogne været særdeles aktive i det midt- og 

vestjyske.  
Midt- og Vestjyllands Politi har i år været særdeles aktive med dets fotovogne. Det viser en aktindsigt, som TV Midt Vest fået. 

Aktindsigten viser, at der i 2016 er udskrevet 36.600 i den midt- og vestjyske politikreds, og det er en stor stigning fra 2015 hvor 

tallet lå på 22.000 bøder. 

Læs mere på tvvest.dk eller her 

 

 

http://www.tvmidtvest.dk/artikel/kort-her-har-politiets-fotovogne-skrevet-flest-boeder
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/kort-her-har-politiets-fotovogne-skrevet-flest-boeder


Trafik i Låstrup… 

Mange af byens besøgende undres over et par trafikchikaner i Låstrup. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Flere besøgende på Borup stadion undrer sig over den skiltning der er ved stadion. 

De besøgende står uforstående overfor, at skilt tillader 60 km, hvor man kører ud af byzone og ind i område med 
fodboldbane og mange børn lige op af vej. 

Forlydende fortæller, at loven siger at det er sådan det skal være….. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Efterhånden mange gange har beboerne i Låstrupvej 51 beklaget sig over trafiksituationen udenfor hjemmet. 

Beboerne fik dagen før etablering et brev, som fortalte at der skulle etableres en fartdæmpende chikane udenfor 
deres dør.  

Trods protester blev chikanen etableret som fotoet viser. 3 udkørsler i en chikane? 
At der så flere gange er opstået farlige situationer gør jo ikke beboerne mere trygge!  


