
”det sker”  i Låstrup 

Kom og vær med – vi starter på fredag 

Mindfulness og Yoga på Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Mindfulness og Yoga – fredage… start fredag den 28. august kl. 09.15 – 10.45 

10 gange som koster 650 kr. 

Mindfulness og Yoga – tirsdage… start tirsdag den 1. september kl. 17.15 til 18.45. 

10 gange som koster 650 kr. 

Stole / skåne yoga for ældre som har problemer med bevæge apparatet på den ene eller anden måde. 

Øvelserne kan laves siddende hvis ikke det er mulig at stå… start fredag den 28. august kl. 11.15 – 12.15 

10 gange som koster 500 kr. 

Du kan se hele opslaget på dette link:  http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx 

____________________________________________________________________________________________ 

Åbent hus på  
Låstrup - Nr. Rind Vandværk 
Lørdag den 29. august på Nørremarkvej 12a ..  Kl. 1000 - 1200 
 

Låstrup – Nr. Rind Vandværk holder åbent hus, så forbrugerne andre 
interesseret kan få lejlighed til at hilse på den nye  

Vandværkspasser Henning Kristensen og tage afsked med den 
afgående Bent Lyngsø. 
Der bliver også lejlighed til at besigtige Vandværket i drift. 

Vandværket byder på kaffe/the og rundstykker (stående) 
 

Læs mere her www.laastrupnrrindvand.dk  

Du kan se hele opslaget på dette link: http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx 
_________________________________________________________________________________ 

 

Vejgudstjeneste i Låstrup kirke  

søndag den 30. august kl. 19.00 
 

Vejgudstjenesten er 

tilrettelagt af  

Låstrupvej fra nr 42 – 

45 samt Engedalvej 

Der er altergang hvor Lene bager brød. Gertrud bager småkager 

til kaffen og Lene + Lone + Svend brygger kaffe og te.  

Birthe Theilgaard Reitz betjener orglet og klaveret og har lovet 

et stille nummer 

tileftertænksomhed.>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Vi skal synge:  

Septembershimmel er så blå – Sensommervise –  

Det lysner over agres felt – Marken er mejet – Stille hjerte –  

Nu er jord og himmel stille.. 

Vi ses søndag den 30. august kl. 19.00 

http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx
http://www.laastrupnrrindvand.dk/
http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx


 

TV Midt Vest optager ”Mit kæreste eje”  
på Kulturcenter Værestedet mandag den 31. august fra kl. 13 – 17 

Vi kunne godt bruge lidt flere publikummer. 
Vil du overvære optagelsen og har du ting derhjemme, som du 
gerne vil have vurderet, så tag dem med. 
I skal sætte ca. 4 timer af til optagelserne, da I er publikum i 
baggrunden. Der er gratis adgang og mulighed for at købe kaffe og 
kage. 

Vigtigt: Du skal være indstillet på at komme i tv, og du skal medbringe en ting for at kunne deltage. 
Tilmelding:  
Kulturcenter Værestedet: Ingrid Bøgevig tlf. 86694510  el. mobil 6133 4511 
Mail: kulturc.laastrup@fibermail.dk 
Du kan se hele opslaget på dette link: http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Borup IF hjælper landsholdet til EM med DBU’s Skattejagt 

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 

 

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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