
Der sker…………… 

Torsdag den 22. oktober 

Lav din egen æblemost på Kulturcenter Værestedet 

torsdag den 22. oktober kl. 16.30 – 18.00 – læs mere her 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Torsdag den 22. oktober  

 

Fællesspisning på Kulturcenter Værestedet 

torsdag den 22. oktober kl. 18.30 

 

bestyrelsen serverer: 

Mørbradbøf med løg og champignon samt hvide kartofler og til dessert Vebbestrup is og kaffe. 

seneste tilmelding mandag den 19. oktober kl. 12.00 til 

tlf.  8669 4510 / 6133 4511 eller mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com 

Læs mere om fællesspisning her 

_________________________________________________________________________________________ 

Fredag 6. november  
 

Fællesspisning i Nr. Rind Forsamlingshus 
Fredag 6. november 2015 kl. 18.00 

 
 
Efteråret er ankommet og det er tid for at samles inden døre og hygge med lidt god mad. 

Tidligere har vi annonceret at aftenens tema var Halloween og at man selv skulle medbringe mad. 

Dette er ændret og  

 

aftenens menu er: 

Hamburgerryg med kartofler, hvid sovs med 

asparges, ærter og gulerødder. 

 

Halloween temaet udgår også! MEN der vil være en 

overraskelse i stedet. 

Vi kan ikke afsløre meget om arrangementet men blot 

sige ”take it easy boy boy” det skal nok blive godt J 

 

Pris for dette arrangement er medlemmer/ 

ej medlemmer: 

Voksne Kr. 150,- 

Børn Kr. 75,- 

 

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer: øl, 

sodavand, vin til rimelige priser. 

 

Disneysjov 

Da fredag aften i mange hjem med børn, står på Disney 

sjov og fredags snolder, arrangerer vi et hyggehjørne i 

forgangen, med sofaer og TV så børnene kan se Disney 

Sjov kl. 19:00. Snolder skal i dog selv medbringe. 

 

Tilmelding på e-mail: rind@live.dk, eller Line tlf. 2028 9876 eller Solveig tlf. 2944 6335 –  
Senest tirsdag d. 26/10-2015.  
 

Med venlig hilsen og vel mødt - Bestyrelsen for Borgerforeningen i Nr. Rind. 

 

http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx
mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
http://www.borupif.dk/aktiviteter/det-sker-i-laastrup.aspx
mailto:rind@live.dk


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           OPRYKNINGS KAMPEN på Borup stadion 

Serie 4.1 - lørdag den 17. oktober kl. 15.00 

Borup IF 1 – Skals FF 

Lørdag den 17. oktober, kl. 1500 spillede førsteholdet hjemmekamp på Borup Stadion. 

Modstanderen var vores naboer fra Skals, og vandt Borup den kamp kunne vi allerede nu sikre os 
oprykning til serie 3  

Rigtig mange var mødt op på stadion for at støtte vores drenge i kampen om oprykning. Og for at 
gøre det kort – Borup vandt kampen 2-0 er dermed sikre på oprykning til serie 3. 

Læs mere på www.borupif.dk 

 

 

Borups sikre fan Bent og Bent spottet på vest langside Uret viser 92.57 – kampen er slut – 2-0 - oprykning sikret 

http://www.borupif.dk/

