
Arrangement den 11. september   

i Nr. Rind forsamlingshus 

Hør Holger Schmidt Clausen, fra Vejen fortælle om 

da der blev produceret traktorer i Danmark. 

 

Historien om dansk producerede traktorer som 

TUXHAM, BUKH, genbrugstraktoren KING m.fl. 

 

Vi starter kl. 17.00 med mulighed for rundvisning 

på Ulbjerg Traktor Museum, Løgstørvej 66 

Derefter er der fællesspisning kl. 18.30 i Nr. Rind forsamlingshus. 

Foredraget starter kl. 19.30 

Pris: For hele arrangementet er 100,00 kr. 

Pris: For kun at deltage i foredraget er 60,00 kr. incl. kaffe og kage 

Tilmelding senest den 4.9.15 til Benny Sloth  

tlf. 21778411(efter kl.17) eller  E-mail: bennysloth@mail.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterårs udflugt fra Kulturcenter Værestedet 

Tirsdag den 8. september   

udflugt til Bindeballe Købmandsgård – et levende museum 

og Tørskind grusgrav – Robert Jakobsens landskabsskulpturer.  

Afgang fra Kulturcenter Værestedet kl. 9.00 og Skals kro kl. 9.10 

                        Hjemkost kl. 18.00 

Pris: 325 kr pr. person incl. Bustur, kaffe og rundstykker, smørrebrød, kaffebord og entre’ 

Tilmelding senest den 1. september til Kulturcenter Værestedet på 

Tlf: 8669 4510 / 6133 4511 

Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com 

Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk under fanen “det sker I Låstrup” 
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Kursusstart på Kulturcenter Værestedet 
 

Engelskundervisning 

Mandag den 14. sept. Kl. 09.30 til 11.00  

Engelskundervisning for dem der allerede har nogen kendskab til engelsk.  

10 undervisnings gange.  

Oplysning / tilmelding til Jørgen Pedersen på tlf. nr. 4032 7951 

IT undervisning  

Tirsdage kl. 9.00 – 11.00 

Start den 15. september kl. 9.00 – 10 gange 

IT undervisning for dem, der gerne vil lære mere. Der fuldt hold! 

Evt. forhør nærmere 

Underviser: Erling Jensen 

Onsdage kl. 9.00 – 11.00 

Start den 16. september kl. 09.00 

IT undervisning for dem, der gerne vil lære mere. Der er 1 ledig plads 

Underviser: Jørgen Pedersen 

 

Tilmelding til Kulturcenter Værestedet på tlf. 8669 4510 

Prisen er 250kr for 10 gange 

Torsdage kl. 14.00 til 16.00 

Start den 24. september kl. 14.00 

IT undervisning for begyndere og for dem der kan lidt i forvejen. Der er plads til 10 på holdet. 

Underviser: Niels Erik Antonsen 

Tilmelding til Kulturcenter Værestedet på 8669 4510.  

Det koster 250 kr. for 10 gange. 

IPAD – fortsættere:  

Mandag den 12/10, tirsdag den 13/10, onsdag den 14/10 og torsdag den 15/10,  

alle dage fra 09 til 1130.  

Underviser: Pia Vestager 

 

Tilmelding til LOF på tlf. 8726 2326 

Pris: 470kr / Pensionister -pris 400kr  

Madlavning - mandage 

begynder mandag 5. oktober kl. 17.30 

underviser: Laura Svendsen 

Tilmelding til Laura Svendsen på tlf.8669 4213. 

_______________________________________________________________________________ 

Sæt x i kalenderen:  
 

Brugermøde på Kulturcenter Værestedet torsdag den 17. september kl. 17.30. 

Der serveres spagetti med kødsovs.  

Medbring dine gode ideer til efterårsarrangementer/kurser. 

 



læs også www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/oktoberfest-i-laastrup.aspx


Giv dine børn /spillere en sjov stævneoplevelse i Borup IF 

Søndag den 13. september fra ca. kl.10 -15 

3- og 4-mands fodbold på lækre oppustelige baner for U5-U9 

drenge og piger (årgang 2011-2007) 

Borup IF byder sammen med DGI Midtjylland velkommen til stævne 

Kom op oplev: 

 Intense kampe med stor aktivitet og masser af boldberøringer 

Mindst 4 kampe af 9 minutter 

Medalje til alle deltagere dog max. 6 pr. hold. Gratis frugt til børnene 

Oppustelige baner 

Kampene spilles med høj intensitet på lukkede oppustelige baner, der sikrer en super 

stævneoplevelse for spillere såvel som forældre. 

Forplejning: 

For spillere, trænere, forældre og tilskuere vil der være mulighed for køb af mad og drikkevarer. 

- se www.borupif.dk / eller her :::: Tilmelding på: www.dgi.dk/201506404020 

_________________________________________________________________________________ 

Borup IF hjælper landsholdet til EM 

med DBU’s Skattejagt på Borup Stadion 

Den 26 / 27 september 

Landsholdet har brug for hjælp! Nogen har taget landsholdets bold 

- hjælp med at finde bolden på DBU’s Skattejagt i Borup IF. Billetsalget er startet. 

Landsholdets bold er væk og EM er i fare!Hvis ikke den bliver fundet, skal Eriksen, Schmeichel og de andre 

landsholdsspillere spille landkamp med grapefrugter. 

Derfor søger DBU og Borup IF nu piger og drenge mellem fem og syv år (født i årgang 2008-2010) til at deltage 

i jagten på Danmarks mest eftersøgte bold og hjælpe landsholdet med til EM. –  

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

HUSK: Fodbold på Borup Stadion 

torsdag den 3. september kl. 18.30 

jyllandsserien kvinder: SUB09 – Aalborg KFUM (topkamp) 

fredag den 4. september kl. 18.30 

serie 4.2.:: Borup - Tjele Vest Sport (nedrykningsdrama) 

Lørdag den 5. september kl. 15.00 

serie 4.1.::Borup IF – Nørager /Rørbæk IF (topkamp) 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/fodboldstaevne-i-borup-if.aspx
http://www.dgi.dk/201506404020
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/dbu-skattejagt-2015.aspx

