Sct. Hans Aften i Låstrup
Fredag den 23. juni………………..

Program for Sct. Hans Aften:
Kl. 18.00

Tændes grillen op til medbragt mad

Kl. 18.00

Vi laver bål til snobrød

Kl. 20.00

Båltale v. Inge Karlskov formand for Fjordklyngen

Kl. 20.30

Midsommersang og bål



Efter bålet er der kaffe og kage i Byfestteltet



Vel mødt til en hyggelig Sct. Hans Aften i Låstrup

Arr. Låstrup Lokalråd og Byfestudvalget

Se udskriv og del hele opslaget på dette link.

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.

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 Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Kirker.
Gratis entré.
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/

Tirsdag den 27. juni - Engtramperløbet
Borup Idrætsforening afholder 6,3 og 10 km
motionsløb i de smukke grønne omgivelser
omkring Låstrup og i Simested Ådal.
Det sker i forbindelse med Låstrup Byfest
tirsdag den 27. juni 2017
med starttidspunkt er kl. 18.30
I år bliver der også et børneløb på 2,5 km
med start kl. 17.30
Prisen inkluderer bolle med pålæg, kildevand og
frugt efter løbet. Voksne: kr. 60,-. Børn under 18
år gratis
Tilmelding pr. email
til info@borupif.dk senest den 25. juni 2017.
Husk at skrive navn, alder og distance på
tilmeldingen.
OBS: Tilmelding er først gældende ved betaling
af tilmeldingsgebyr til Den Jyske Sparekasse
reg.nr. 9261-2720562106 eller
mobilpay til tlf. 30244600.
Efter tilmelding mulig på løbs dagen mod en
merpris på kr. 20,Se hele opslaget på www.borupif.dk eller her
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/engtramperloebet-i-laastrup-2017/
Prøv yoga ved Byfesten i Låstrup
Tirsdag aften kl. 20.00 er der yoga på programmet ved Byfesten i
Låstrup. Tove Frederiksen kommer og viser, hvordan man dyrker yoga.
Det kræver ikke særligt udstyr eller særlige lokaliteter. Man kan dyrke
yoga alle steder, hvor man kan finde plads til at bevæge sig.
Aftenens yoga er med flow og med gode udstrækninger. Deltagerne i
Engtramperløbet samme aften kan derfor med fordel gå fra løb til yoga,
hvis de har lyst til at prøve den form for motion. Yoga er både en sjov og
krævende idrætsform, men frem for alt er yoga med til at holde kroppen ved lige, så man kan bevare sin
bevægelsesfrihed og spændstighed langt op i årene. Man bliver aldrig for gammel til at dyrke yoga, og man
kan heller ikke være for ung. Dertil kommer at yoga er en meget yndefuld form for motion og kan dyrkes af
alle uanset fysisk form.
Man kan sagtens ligge i græsset, men Tove anbefaler alligevel, at man medbringer en form for
liggeunderlag, hvis man har et sådant.
Arrangementet er for alle aldre og størrelser. Så tag bare naboen under armen og prøv yoga som
motionsform.
Yoga er både sjovt og udfordrende, kan dyrkes alene eller sammen med andre.
Prøv det tirsdag den 27. juni kl. 2000 ved Byfesten i Låstrup Se udskriv og del hele opslaget på dette link.

Onsdag den 28. juni
læs også http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/boernenes-byfest-i-laastrup/

Onsdag aften er børnenes byfest.
Dels står menuen på pandekager lavet på alle tiders
sjove pandekagemaskine, og dels er aktiviteterne
centreret om aktivering af børnene, når der er
”Kids Olympiske Lege” på programmet

kl. 17.30 – 20.00 Pandekagemaskinen
tændes – Pandekager med fyld.

Vi skal se, om vi kan få den fantastiske automatiske
pandekagemaskine til at bage pandekager til os.
Pandekagemaskinen skal bare have en dunk pandekagedej, en
flaske gas, og så skulle den gerne spytte pandekager ud i stride strømme. Gad vide, om børnene kan følge
med til at få de mange pandekager spist.

Kl. 18.00 KIDS OLYMPISKE LEGE
”Kids Olympiske Lege” er sjove konkurrencer og lege, der er
inspireret i Olympiaden, så hvem ved, hvilke sjove udfordringer
børnene bliver udsat for. Ifølge programmet står den på
Scooterbane, kæpheste og forhindringsbane for de mindste,
mens de lidt større kan se frem til en konkurrence på
battleballbanen. Ingen grund til at tvivle. det bliver sjovt, og det
bliver i børnehøjde.
________________

18.00 Racercykelløb - ved Byfesten i Låstrup
Startsted:
Borup stadion, Låstrupbakken 10, 8832 Skals
Pris 50kr. Prisen dækker startnummer og
pandekage med fyld efter cykelturen.
Ingen tilmelding.
Mød op senest ½ time før start
Læs mere her
http://www.borupif.dk/forside/2017nyheder/juni/cykelloeb-ved-byfesten-i-laastrup/

Kl. 20.00 Kroket turnering for børn og voksne
Endelig en kroketturnering, hvor både børn og voksne kan være med. Det er med andre ord kroket efter
familiereglerne. Ikke noget med krav om énhåndsslag og andre regler, der gøre, at børn ikke kan være
med.

Torsdag den 29. juni – Bilorienering – Grill
17.30 – 18.00 Udkørsel til bilorienteringsløb
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.

19.30 Grill aften
Der er mulighed for at købe en grillmenu ved byfestteltet.
Lars Vetter og Niels Klausen tænder grillen og tilbyder oksefilet og medister.
Dermed er der også noget at komme efter for dem, som ikke skal ud at køre orienteringsløb.

Læs mere her

Fredag den 30. juni

18.30 Oldboys Turnering

19.00 ”strikkeklub” i teltet

19.00

Lotterispil
i Låstrup forsamlingshus

22.00 Rafle turnering
Hele 45 deltagere deltog i
rafleturneringen i 2016,
som var flere, end de fleste kan huske.
Igen fantastisk opbakning til godt
arrangement.
Vi mødes igen fredag kl. 22.00,
og slutter når årets raflemester er kåret.

Foto: Raflemester 2016: Mike Lybæk Vestergaard

Lørdag den 1. juli
09.00

Den Jyske Sparekasse er vært ved morgenkaffe og rundstykker

10.30

Farmerturnering
Årets tema er OL.
Spændende hvad ”udstyr” de deltagende hold har
at byde på i 2017.
Holdene vil et par timer kæmpe om æren i flere
forskellige sportslige discipliner.
Du kan se fotos fra sidste års farmerturnering hvor
tema var MILITÆR

__________________________________________________________________

13.00

Mountainbike løb til Byfesten i Låstrup

Startsted: Borup Stadion, Låstrupbakken 10,
8832 Skals
Pris: 70 kr. Prisen dækker startnummer,
vand/øl, frugt og en stor grillpølse efter
løbet.
Tilmelding ikke nødvendig. Mød op senest ½
time før start.
For yderligere info, se
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/program-byfest-i-laastrup/
Der er mulighed for omklædning efter turen.
Ruterne passerer gennem den smukke, varierede natur i Fjordklyngens område.
Undervejs byder ruten på hede, skov, fjord, strand, enge og mange andre naturtyper og udsigtspunkter.
Der foretages ikke tidstagning og ruterne er ikke afmærkede. Der køres følgende ture:
Store klinge ca. 2,5 time
Lille klinge ca. 2 timer
Naturruten (også til børn) ca. 1-2 timer
Følg udviklingen på vores Facebook-side: Fjordklyngens Cykelklub.
Ruterne består hovedsageligt af single tracks, grusvej, markveje og stier. Mountainbike anbefales.

14.00

Opvisningskamp fodbold Borup – Ulbjerg
Du kan Borups holdopstilling her>>>>>>>>>>>>

16.30

Teltet lukker

18.30

Fest i teltet med spisning og musik
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Musik DJ Per Stigsen
Drikkevarer skal kønbes i teltet
Entre 160kr. (efter kl. 21.00 – 60kr)

Borup IF – Holdopstilling

1. Christian Mønsted
2. Frederik Hvid
3. Tobias Sloth
4. Steffen Frederiksen
5. Nicklas Thorsager
6. Lars Harder Tougaard
7. Joakim Hvid
8. Christian Malik
9. Peter Lyngsøe Lund
10. Victor Lytzen Kristensen
11. Anders Harder Tougaard
12. Mike Lybæk Vestergaard
13. Oliver Lytzen
14. Johan Nielsen
15. Magnus Nielsen
Træner:
Frederik Hvid og Joakim Hvid

Dommer: Jonas Snogdal Adamsen

.

Her kan du læse hele ugens program.

Programmet bliver dagligt opdateret på www.borupif.dk

Tema i 2017 er OL

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

