Gudstjeneste i Ulbjerg kirke
onsdag den 7. juni kl. 19.00
v/ Biskop Henrik Stubkjær
Efterfølgende kirkekaffe.
På vegne af menighedsrådet i Låstrup, Lynderup og Ulbjerg.

_______________________________________________________________________________________________

Skriv i kalenderen………………… gør klar til byfesten
Kirkens sommerkoncerter med lokale musikudøvere.
Kom og oplev når de smukke kirkerum i Ulbjerg - og Låstrup Kirker atter danner rammerne om sommerens
kirkekoncerter med lokale musikudøvere.
Det sker i Ulbjerg ons. d. 14. juni kl. 19.00 og igen ved byfesten i Låstrup

Låstrup kirke
mandag d. 26. juni kl. 19.00.
Tre yngre kvinder fra Låstrup samt en konservatorieuddannet
musikpædagog fra Vesterbølle vil ved koncerten præsentere en blandet
buket af sommerens lyse, sprøde melodier.
Kom og lad dig inspirere af sangglade stemmer og lyden af tværfløjter,
der opfylder kirkerummet.
Vær også med til at synge et par fællessalmer tilpasset denne sommer.
Medvirkende: Sara Ambrosius, Jane Thorup
Kjærsgaard, Marie Egedal og Birthe Reitz.
Arrangør: Fællesmenighedsrådet for UlbjergLynderup-Låstrup Kirker.
Gratis entré.
Foto: Birthe Reitz fra tidligere koncert
Foto: Jane Kjærsgaard fra tidligere koncert

Efter koncerten serveres der kage og kaffe i Enghaven.
Det er forældre og børn fra de fodboldhold, der i efteråret 2018 skal til Italien for at spille
fodboldturnering, der står for servering i Enghaven.
Overskud fra salg af kage og kaffe går ubeskåret til de unge menneskers fodbold tur.

Med venlig hilsen
Fællesmenighedsrådet og Byfestudvalget
Læs hele opslaget her eller her
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/kirkekoncert-byfesten-i-laastrup-opslag/

Borup stadion opdateret og klar til byfesten

30 frivillige hjælpere mødte op til forårets arbejdsdag grundlovsdag/2. pinsedag i Borup Idrætsforening for
at hjælpe med at gøre det fint og at gøre klar til det nye og større byfesttelt. Arbejdsdagen var i år lagt
tidligt (kl. 8.00), idet nogle skulle videre til Fjordklyngens indvielse af Kærby Bakke Shelterplads, nogle
skulle videre til friluftsgudstjeneste på Borup Hede og atter andre skulle videre til førsteholdets
fodboldkamp mod Viborg Nørremarken i Viborg.
Vejret var med arrangørerne. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og temperaturen var perfekt til at
arbejde. Arbejdsopgaverne blev fordelt og de frivillige tog fat på dagens dont.
læs mere og se fotos fra dagen på www.borupif.dk eller nedenstående link
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/vellykket-arbejdsdag-i-borup-idraetsforening/

Bemærk:
Alle nyheder fra Låstrup, Nr. Rind samt nyheder der har /kan have interesse for områdets borgere offentliggøres 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

Tirsdag den 27. juni kl. 20.00

Bilorientering ved byfesten torsdag den 29. juni

Traditionen tro vil der også i 2017 blive kørt bilorientering ved byfesten i Låstrup. Efter sidste års rekord
deltagerantal med 30 biler ude at køre, vil vi igen i år lave en rute og poster, der gør at alle deltagere, unge
og ældre, store og små, kan få en dejlig tur rundt i vores skønne lokalområde, samtidig med, at der løses
sjove opgaver på posterne.
Selvfølgelig vil der i år igen også være mulighed for at spille banko på vej rundt på ruten. Det giver lidt
ekstra for børnene at holde styr på undervejs.
Kort og godt, så bliver det skide sjovt, folkeligt og fornøjeligt, nøjagtig som det skal være, når vi har byfest.
Efter køretur og mentale udfordringer, er der grillfest i det nye byfesttelt. Der er mulighed for at købe en
grillmenu på stedet. Dermed er der også noget at komme efter for dem, som ikke skal ud at køre
orienteringsløb.

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/bilorienteringsloeb-til-byfesten-i-laastrup-opslag/

Med venlig hilsen, Bilorienteringudvalg og Byfestudvalget
Bemærk:
Alle nyheder fra Låstrup, Nr. Rind samt nyheder der har /kan have interesse for områdets borgere offentliggøres 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

Gevinstliste opdateres løbende…………………
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Byfestens program opdateres løbende og offentlig gøres
i dette nyhedsbrev, www.borupif.dk samt i Ugeavisen uge 25

