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LAURBJERGHALLEN
Laurbjerghallen | Skolevej 8B | 8870 Langå.

Fitness
træning
Laurbjerg Fitness har 144
medlemmer - flot opbakning.
Bestyrelsen har behandlet
forespørgsel om børn/
forældre træning. Vi mener
ikke der er kapacitet og

Fortællehjørnet er klar
med 2019 programmet.
Det er 4 spændende aftener der er lagt op til i programmet
for 2019

23.Januar, 10. April , 23. oktober og 4. december.

henviser til eventuel fortsat dialog
om emnet på
generalforsamlingen til marts.
Den tredie og sidste karrusel er
på vej, og udgør nu et lille ekstra
legehjørne i byen - husk at
mormor og morfar også gerne
må prøve - men pas på de snurre
hurtigt :).

Allerede nu kan billetter købes hos “Min Købmand” i
Laurbjerg. 4 på stribe (julegave) 200kr eller 60kr pr.
Foredrag incl. Kaffe.

20 Års Jubilæumsfest
29. september 2018.
Bestyrelsen byder velkommen til et brag af en fest lørdag d.
29. september. En række gode frivillige hjælpere har bidraget
til at indhold for aftenen bliver helt i top.
Gratis bus både ud & hjem til distrikterne i
favrskov4ren.
Bord bestilling til grupper / firma kan arrangeres
mail: laurbjerghallen@sport.dk.
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Favrskov4ren afviklede erhvervs messe
lørdag d. 8. september.
Erhvervs messen blev for anden gang afviklet i hallen lørdag d.
8. september 2018.
Det blev endnu en dejlig dag i hallen hvor mange erhvervsfolk
og foreninger viste frem og orienterede.
Udvendig var der æblemosteri og kreativ træskærer værksted alt imens blues musikken, leveret af “Fools for
blues” ( 60480529 ) Gav god stemning fra en lastbil hænger
mellem regnbygerne.
Borgmester Niels Boring bød velkommen.

FORTÆLLE HJØRNET
EFTERÅRET 2018
Forsinkelse med
nedtagning af overdække

HUSK de kommende foredrag i fortællehjørnet onsdag d. 24
Oktober med Provst Anders Bonde, og Morten Hilmer som
har været med Sirius patruljen onsdag d. 28 november
Billetter kan købes hos Min Købmand i Laurbjerg.

Tjek hallens nye hjemmeside layout
Desværre er vi blevet
forsinket - vi afventer en
brækket arm hos modtager
før overdækket ryger.

www.laurbjerghallen.dk
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