
 

              Daglig leder til  

     Kulturcenter Værestedet 
 

Da vores daglige leder har valgt at gå på pension, søger vi en ny til ansættelse pr. 1. august 2016. 

Kulturcenter Værestedet er samlingssted for alle borgere i Viborg Kommune - et aktivitetshus med mange 

muligheder.  

Og jobbet består i administration, aftaler/kontrakter med lejere, handymand/-kvinde, lidt rengøring og møde 

stedets brugere med godt humør.  

Arbejdstiden er 16 timer ugentligt. 

Kontakt for flere informationer: Ole Kruse – telefon 2024 6207.  

Skriftlig ansøgning sendes senest den 13. maj til: Ole Kruse, mail adr.: kruse.lykkebo@gmail.com 

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Kulturcenter Værestedet 

______________________________________________________________________________________________________ 

Borup Idrætsforening fylder 80 år de 15. maj  

- indvielse af den nye bane 16. maj 

Indvielse af den nye bane/ jubilæum bliver markeret mandag den 16. maj efter Borup 

IF serie 3 kamp mod Løgstør 

Kampen spilles kl. 13.30 . Efter kampen vil der være en mindre højtidelighed. Se 

Borups turneringsplan her 

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programTeam.aspx?teamid=5369&poolid=225196 

Læs mere om arrangementet på senere på www.borupif.dk 

______________________________________________________________________________________________ 

Gratis 

landsholdskampe 

i Viborg  

mod Slovakiet og Polen 
 
 

Tribunerne er inddelt i sektioner opkaldt efter landsholdsspillerne, så hvad enten din yndlingsspiller hedder Harder 
eller Nadim til efternavn, kan du komme ekstra tæt på din favorit. Du vælger blot et sæde i den sektion, der er 
opkaldt efter DIN favoritspiller! Og hvem ved? Måske kigger stjernerne ud til jer efter kampen og hilser på til en 
autograf og en selfie? 

Inden kampen kan I hente inspiration i DBU´s Fanzone foran stadion. Her kan I for eksempel klare de sidste detaljer 
på jeres medbragte bannere, få udleveret flag og naturligvis blive malet i ansigtet som en ægte fan. Alt sammen til 
god underholdning fra musikanlægget. Læs mere på dette link 
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/april/gratis-landsholdskampe-i viborg/ 
 

mailto:kruse.lykkebo@gmail.com
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programTeam.aspx?teamid=5369&poolid=225196
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Medlemstilbud på regnjakke eller træningsjakke 

Borup Idrætsforening tilbyder igen medlemmerne at købe tøj med sponsorlogo.                                                 

Denne gang kan medlemmerne vælge en regnjakke eller en træningstrøje. Se mere på vores hjemmeside.  

Fodbold på Borup Stadion 

onsdag den 4. maj kl. 19.00 

Serie 3: Borup – Hersom/Bjerregrav 

BEMÆRK:  

Kurt Elkjær er på pletten og griller stadionpølser til tilskuerne.  

Ingen grund til at stille sulten, inden du tager på Borup Stadion den aften. 

Vel mødt til hyggelige timer på Borup Stadion. 

 

 

 

 

 

 

Bemærk:  

Fremover offentliggøres alle nyheder fra Låstrup, Nr. Rind samt nyheder der har /kan have interesse for 

områdets borgere også på www.borupif.dk 

Gør ovenstående hjemmeside til startside på din pc/tablet/telefon og du er opdateret på nyheder fra vores 

område. 

Morten Nielsen er redaktør på denne hjemmeside, som opdateres dagligt. 

Morten Nielsen: tlf. 41 78 35 23  Mail. morten-eva@email.dk 
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