
                    Borup IF- Låstrup / Skals Børneklub- 
Fællesmenighedsrådet Ulbjerg, Lynderup og Låstrup. 

havde booket Tante Andante og Professor Virvar, fra Tante Andantes hus i Lemvig i 
fredags 

 
Kl. 17.30 starter arrangementet i Borups klubhus.  
Der blev spist Pizza inden Tante Andante og Professor Virvar ledede os med lyde og 
ståhej til Låstrup kirke. 
Hvor vi kunne opleve forestillingen 
 ”Da Gud skabte verden gik det ikke stille af” i Låstrup kirke. 
 

Læs mere og se fotos fra aftenen på www.borupif.dk eller her  
 
_______________________________________________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØST FEST - Låstrup Forsamlingshus 

Lørdag 17. september 2016 kl. 18.00 
 

Pris: 150,- 

 

Menú: Sild og smørrebrød 

 

Drikkevarer medbringes – eller – Fadøl kan købes i baren til fornuftige priser. 
Musik leveres i år af DJ Per Stigsen 

 
Tilmelding til tlf. 4178 3523 eller mail: morten-eva@email.dk 
Tilmelding helst inden søndag den 11. september 
 
Komitéen: Bettina og Bent, Birgit og Arne, Anne Marie og Rene, Eva og Morten 
 
Læs hele opslaget på www.borupif.dk eller her 
 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/september/vellykket-boerneteaterarrangement-i-laastrup-kirke/
mailto:morten-eva@email.dk
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/september/hoestfest-i-laastrup-den-17-september/


 

 

Søndag  

11. september 

2016 

 

 

 

Fodboldstævne på Borup Stadion søndag den 11. September…… 

Udendørs fodboldstævne 

på oppustelige baner 

Borup Stadion 
 Arrangører 

  

 Borup IF 

      og DGI Midtjylland 

 

      Stævnet er for årgang U6 til U10 (årgang 2008-2012) 

      Stævne leder: Morten Nielsen                                                                                                             

      Kom og oplev.. 

 Oppustelige fodboldbaner 
 Intense kampe hvor man er aktiv hele tiden 
 Medalje til alle deltagere 
 Gratis kaffe til trænere, forældre og tilskuere 
 Gratis frugt til børnene 
 Mange boldberøringer i én kamp 
 4 kampe á 9 minutter 
 Mulighed for køb af mad- og drikkevarer 

 

Du kan se stævneprogrammet på www.borupif.dk eller her 

 

Præmiewhisten starter i Borups klubhus onsdag den 14. september. 
 

Vi spiller igen præmiewhist i Borups klubhus.  

Vi spiller hver onsdag kl. 19.00. 

 

Første gang er onsdag den 14. September kl. 19.00 

 Vi spiller uden trumf  

 Det koster kun 50 kr. incl.  kaffe og brød  

 

Kontaktperson :  

Bent Ilsøe Nielsen tlf. 4016 8146 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/september/staevneplan-for-dgi-staevne-paa-oppustelige-fodboldbaner-11-september/


 

 
Menighedsrådsvalget  
Den 8. november 2016 afholdes der valg til menighedsrådet. Selvom valget er til november, er det nu 
forberedelserne går i gang og derfor inviteres du til orienterings- og opstillingsmøde. - Det er nu du har mulighed for 
sammen med sognets øvrige beboere at give udtryk for dine tanker og ideer omkring din kirkes liv. 
 

SÅ MØD OP TIL ORIENTERINGSMØDE!! 
På mødet orienterer menighedsrådet om det hidtidige arbejde og kommende opgaver. 
Endvidere gennemgås reglerne for opstilling af kandidater til menighedsråd. 
 

 
ORIENTERINGSMØDET AFHOLDES: 
Ulbjerg sogn tirsdag den 13. sept. kl. 19.30 i menighedshuset, Sundstrupvej 1, Ulbjerg 
Lynderup sogn tirsdag den 13. sept. kl. 19.30 i menighedshuset, Sundstrupvej 1, Ulbjerg 
Låstrup sogn tirsdag den 13. sept. kl. 19.30 i menighedshuset, Sundstrupvej 1, Ulbjerg  
 

 
Menighedsrådene serverer kaffe 
I umiddelbar forlængelse af mødet søges opstillet en kandidatliste til valget. Udover denne kandidatliste er det 
muligt at opstille andre kandidatlister. Blanket hertil fås hos valgbestyrelsen i dit sogn. Valgbestyrelsen kan oplyses 
af formanden for menighedsrådet. Bemærk dog, at kandidatlisten skal være indleveret til den 
udpegede valgbestyrelse i sognet, senest den 27. sept. kl. 19.00 og tidligst den 20. september kl. 19.00. 
Medlemmer af menighedsrådet vælges for 4 år. Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har 
dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark i et år før valgkampen. 
 
Vedrørende Låstrup menighedsråd, som har 4 medlemmer ud af pastoratets 13 medlemmer, har nuværende 
medlemmer Jytte Hansen og Gitte Øster ytret ønske om at udtræde.  
Vigtigt! Mød frem den 13. september og vær med til at sammensætte og udvikle det nye menighedsråd 4 år frem 
 
læs også http://laastrup-kirke.dk/ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

http://laastrup-kirke.dk/

