
 

Kurser på Kulturcenter Værestedet – der begynder i januar:   
 

Har du lyst til at lære mere om dine forfædre?  

KURSUS I SLÆGTSFORSKNING begynder onsdag den 14. januar kl. 19.00 

Prisen er 250kr for 10 gange. 

Tilmelding og yderligere oplysninger til Niels Erik Antonsen på antonsen@fibermail.dk   eller 98 64 71 16 
____________________________________ 

IT   for letøvede begynder onsdag den 7. januar 09-11, der er 1 ledig plads.. 

      Underviser Jørgen Pedersen  

IT   NYT  HOLD FOR BEGYNDERE: torsdage, starter 15. januar kl. 14.00-16.00 der er stadig ledige pladser 

     Underviser Niels Erik Antonsen 
Fælles for IT undervisningen er, at det koster 250kr for 10 gange. Ring på 8669 4510 eller 6133 4511 

_____________________________________ 

IPAD for begyndere: Starter mandag den 26. januar fra kl. 09.00 til 11.30, 4 mødegange.  

Underviser Pia Vesterager. Det koster 470kr/P-pris 400 

IPAD – fortsættere: Starter mandag den 2. marts fra kl 09.00 til 11.30, 3 mødegange.  

Underviser Pia Vesterager. Det koster 355kr/P-pris 305 

Tilmelding til LOF på midtjylland.lof.dk  eller tlf. 8726 2326 

____________________________________ 

Har du gode ideer til aktiviteter?  

Ring til Kulturcenter Værestedet på 8669 4510 og få en snak med Ingrid  

____________________________________________________________________ 

Borgermøde og generalforsamling i Låstrup forsamlingshus 

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 26. januar 2015 kl. 18.30 

Aftenen starter med fællesspisning, som tilberedes af bestyrelsen. 

Menu: Hamburgerryg med kartofler, aspargessovs og salat 

Derefter generalforsamling Låstrup Forsamlingshus 

Pris for hele arrangementet er 40 kr. – Drikkevarer kan købes 

Af hensyn til fællesspisning skal tilmelding ske senest søndag den 18. januar. 

Tilmelding til: Karina Lyngsøe Lund på 8669 4259/3022 4259 Mail: lynge15@hotmail.com 

Aftenen afsluttes med Borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger vil komme med indlæg og 

information om hvad der sker i Låstrup. 

Alle borgere i Låstrup og omegn er meget velkomne, også de der ikke er medlem af forsamlingshuset. 

Hallo Låstrup. Vil du vide hvad der sker i byen, så mød op, og tag gerne din nabo med. Du kan se hele opslaget her 

______________________________________________________________________________________________ 

PS. Fællesmøde den 9. marts i Låstrup vedr. den nye Fjordklynge 

 PS. Forsamlingshusets bestyrelse har i samarbejde med Kunsten at redde liv har sørget for at der kommer en 

hjerte starter til Låstrup. Vi forventer opsætning af hjertestarteren på forsamlingshuset i slutningen af februar, og 

der bliver også en aften med instruktion i brugen af denne. 
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http://www.borupif.dk/media/210302/L%C3%A5strup%20Forsamlingshus%20-%20Generalforsamling%202015.pdf


 
Fra 2015 har SUB09 ansat et nyt trænerteam, idet Lars Løvig tager over 

sammen med Else Astrup der forsætter som assistent træner også i 2015.  
Trænerteamet tager over med ny energi og ser frem til en spændende sæson. 

Lars Løvig der er 27 

år, bor ved 

Ørslevkloster, er uddannet som skolelærer 
og er i dag ansat på Gudenådalens 
Efterskole, hvor undervisningsområdet bl.a. 
er idræt. 

Lars har i hele sin fodboldkarriere været en 
del af ØK og spiller i øjeblikket på deres 1. 

hold.. Det er dog håndbold der er den 
primære del af aktivdelen, hvor Lars de 
seneste år har været udtaget til "Det døve 
landshold". 

Også i fodbold har Lars været udtaget til 
"Det døve landshold", en udtagelse der har 
budt på mange spændende og udfordrende 
fodboldoplevelser i ind- og udland. 

I den øvrige fritid har Lars Løvig været 
pigetræner i ØK's ungdomsafdeling, først 
U18 piger, hvor han senest startede med 
U10 piger, som i dag er et U15 hold der 
hører til toppen af sine rækker. 

  

I SUB09 udvalget er vi meget glade for den 
ny aftale og tror på fortsat fremgang i 
dameafdelingen. Vi tror på, at det nye 
trænerteam kan skabe den glæde ved 
fodbold, i både kamp og ved træning, at de 
mange talentfulde piger i klubben på sigt 

kan rykke opad i serierne. 

Den erfaring Lars tager med fra idrætsundervisningen på skolen, mange års erfaring som pige ungdomstræner i ØK, en god 
ballast i lederuddannelse, og det sammen med Else Astrup som assistent ved træning, men ikke mindst ved kampene giver 
forventning om en ny spændende sæson. 

Lørdag den 21. februar kl. 15.00 inviterer trænerteamet til træningsstart i Ulbjerg, hvor planerne for 2015 vil blive 
drøftet. Alle der ønsker at høre mere om den nye sæson - både nye og "gamle"- er meget velkommen til at være med til 
opstarten.   Læs mere på www.borupif.dk eller SUB09 damer 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ordinær generalforsamling i Borup IF 

Der holdes ordinær generalforsamling i Borup IF mandag den 9. februar 2015 kl. 18.30. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. 

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Lars Justesen i hænde senest 4 dage før 

generalforsamling. 

Der startes traditionen tro kl. 18.00 med en anretning, hvorefter der er generalforsamling. 

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens fremtid.  

Med venlig hilsen, Bestyrelsen 

______________________________________________________________________________________________ 

DIF Fidusbamse 2014 
Lokal pige indstillet til Fidusbamsen i TV-show. 

Dansk Idrætsforbund og Nordeafonden uddeler for første gang en ny pris til "Årets Kammerat" i alderen fra 12-19 år. Prisen 
hedder "Fidusbamsen" og uddeles på lørdag den 10. januar 2015 i Boxen i Herning. Det sker i forbindelse med TV-showet 
"Sport 2014", der sendes på DR1 kl. 2100-2300. 

Den lokale Ane Emilie Nielsen fra Låstrup er én af de 3, der efter udvælgelse blandt 225 indstillede unge mennesker, er 
tilbage og skal deltage i arrangementet i Boxen. Ane svømmer på Eliteholdet i Viborg Svømmeklub, og det er herfra, at hun 
er indstillet. Vi ønsker Ane held og lykke til showet på lørdag. Uanset om hun vinder, er det flot at være indstillet til prisen. 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 
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