BYFESTEN uge 26 -

Tema : Flower Power

ONSDAG den 24. juni kl. 19.00 i Låstrup Kirke
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor lokale musikere og sangere fra lokalområdet gav en fantastisk koncert.
Sommeren lukkes ind i Låstrup kirke
I uge 26 er den lokale fodboldklub Borup IF arrangør for den årlige byfest i Låstrup. I den forbindelse, vil der traditionen tro være kirkekoncert i Låstrup
kirke, sponsoreret af menighedsrådet.
For 2. år i træk får fem dygtige kvinder lov at styre slagets gang. Holdet består af garvede musikere og sangere, som alle har adskillige års erfaring indenfor
sang og musik, både i og udenfor kirkerummet. 4 ud af de 5 medvirkende bor indenfor Låstrups byskilte, så det er i den grad lokale kræfter der står bag
arrangementet. Og de glæder sig over endnu en gang at kunne stå foran et feststemt publikum.
Med et varieret program vil de favne unge som ældre, med musik og sange der oser af den friske danske sommer. Det er både nutidige kunstnere, og nogle
af de helt gamle salmedigtere der sætter deres præg på aftenen.
Alle er hjertelig velkommen, og der er gratis entre.

se opslag her

Onsdag den 24. juni ved Borup Stadion kl. 19.00
ENGTRAMPERLØBET – motionsløb i de smukke grønne omgivelser omkring Låstrup of Simested ådal.
Distance 6,3 km og 10 km
se opslag her

Onsdag den 24. juni – efter kirkekoncert
Malawi Ambassadør Irma Pedersen giver foredrag i teltet ved Borup stadion lige efter kirkekoncerten.
Der kan købes kaffe og kage i teltet-- se opslag her

Vi er så heldige at DGI har stillet en masse sjove aktiviteter til rådighed for børnene kan boltre sig med.
Oppustelig fodboldbane, Panna banner, fodboldcurling og fodboldkroket er nogle af de spændende aktiviteter som vil være klar til børnene.
Ulven Billie har også lovet at kigge forbi, så kom og leg med os fra kl. 18.00. – se opslag her

http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/byfestprogram-onsdag-aften.aspx

Torsdag den 25. juni – Bil orienteringsløb fra Borup Stadion
Ingen sommerfest i Borup uden bil orientering, heller ikke i år. Alt bliver som det plejer, men dog med nogle nye anderledes udfordringer på ruten.

Bil orientering køres som sædvanlig torsdag aften, med udkørsel fra kl. 17.30 – 18.00.

Også i år vil der være mulighed for at spille bingo undervejs.

Se opslag her

Grillen er klar fra kl. 19.30

Følg med på www.borupif.dk - opdateres dagligt

Fredag den 26. juni – Stort lotterispil
FREDAG 26. JUNI 2015

Kl. 19.00

Stort lotterispil i Låstrup forsamlingshus
Udover bankospillet spilles der på kinesisk lotteri, hvor der vil være særdeles attraktive
sponsorerede gevinster for mere end 15.000 kr.
Bl.a.
Flot stol fra Skalma, Kommoder og natborde fra Tvilum, 10 stk. gavekort Minicruise for 2 personer,
2 stk. Parkeringsskiver (solcelle) fra Skals Autoservice v/Torben Olsen + mange andre flotte gevinster

se opslag her

Borup serie 5 er kredsvinder og rykker op i serie 4
Stillingen

Herrer Serie 5 - Forår 2015 (Pulje 107)
Klub

K V U T

Score

P

1

Borup IF

10 6 3 1 22 - 13 21

2

Ulbjerg IF

10 6 3 1 22 - 10 21

3

Klejtrup BK

10 5 5 0 24 - 8

4

Nørager/Rørbæk IF

1)

10 3 1 6 11 - 26 10

5

Kvik/Aalestrup IF

3)

10 3 0 7 22 - 19 9

6

Hersom/Bjerregrav IF

20
2)

10 1 0 9 10 - 35 3

SUB88 U 16 drenge – kredsvinder forår 2015
Stillingen

U16 Drenge M2 (1999) 11M - Forår 2015
(Pulje 473)
Klub

K V U T
1)

Score

P

1

SUB 88

10 8 1 1 41 - 18 25

2

Lemvig GF

3

Eastside Viborg

4

Roslev IK

10 3 2 5 20 - 27 11

5

Farsø/Ullits IK

10 3 1 6 26 - 36 10

6

Vinderup IK

9

10 8 0 2 43 - 23 24
2)

9

4 0 5 20 - 23 12

0 2 7 14 - 37 2

