Lørdag den 23. juni - Sct. Hans Aften i Låstrup

Program for Sct. Hans Aften
Kl. 18.00

Tændes grillen op til medbragt mad

Kl. 18.00

Vi laver bål til snobrød

Kl. 19.30

Båltale ved folketingskandidat og byrådsmedlem
Mette Nielsen, Klejtrup (socialdemokratiet).

Kl. 20.00

Midsommersang og bål
Efter bålet er der kaffe og kage i Byfestteltet

arr. Låstrup Lokalråd og Byfestudvalget

Kl. 21.30 Øl smagning v. Peter Knudsen fra Ugelris Gårdbryggeri.

Vel mødt til en hyggelig Sct. Hans Aften i Låstrup
Låstrup Lokalråd og Byfestudvalget
Læs mere på borupif.dk eller her

BYFEST I LÅSTRUP

HOLLYWOOD 2018

Festudvalget består af:
Joachim Hviid– Gitte Elkjær Jensen - Annike Skovgaard Pedersen – Henriette Lyngsø Mikkelsen– Paw Brøns

 Udvalgte aktiviteter i byfest ugen
hele programmet var vedhæftet nyhedsmailen uge 24

SOMMERKONCERT I KIRKEN
Kom og oplev når det smukke kirkerum i Låstrup Kirke atter danner rammerne om sommerens kirkekoncert
denne gang med medvirkende fra Kulturrødderne i Rødding.

NERF BATTLE
Fredag eftermiddag er der som noget nyt arrangeret et vaskeægte NERF Battle på stadion. Så skynd dig at
melde dit hold til og find din skyder frem. Det er også sjovt at se på for tilskuere så kom og hep. (se omtale)

CYKELLØB
Find cyklen frem når Fjordklyngen arrangerer Engtramper MTB-løb i den smukke natur vi har i og omkring
Låstrup.

FARMERTURNERING
Så er det tid til at lave den smukkeste vogn/optog med de fedeste Hollywood udsmykninger.

BILORIENTERING, GRILL OG LIVE MUSIK
Torsdag aften hygger vi lidt ekstra med live musik i teltet. Vi starter traditionen tro med bil orienteringsløb,
hvorefter Vetter står klar ved grillen.

Som noget nyt kommer Niels fra de nye afsnit af Landmand søger kærlighed og spiller og synger for os i et par
hyggelige timer. Se video med Niels her

7ASIDE fredag aften
Oldboys turneringen er blevet opfrisket, så det nu er muligt at stille med et hold i en åben række, der sluttes af
med spisning i teltet.

Kæmpe lotterispil i Låstrup forsamlingshus
Fredag aften kl. 19.00 er der stort lotterispil i Låstrup forsamlingshus, hvor der er store præmier på spil.
Blandt gevinsterne i kinesisk lotteri er en Skalma stol til en værdi af ca. 7000kr. Du har også muligheden for at
vinde 5000kr kontant i puljespillet. Der er præmier denne aften for mere end 25.000kr

NERF-battle på Borup Stadion

Fredag den 29. juni
i forbindelse med årets byfest i Låstrup, afholdes der
NERF-battle på Borup Stadion kl.16:00.
Vi har i samarbejde med TOYS”R”US fået stablet en turnering på benene,
med FEDE præmier.
Medbring gerne selv skyder og patroner med initialer på.
Kom frisk og mød talstærkt op.
Det bliver super sjovt når vi skal kåre Byens bedste hold af Nerf-skytter.

For at det skal være fair for alle bliver der lavet 2 rækker:
Familierækken: Børn til og med 10 år kan deltage med eller uden forældre
Åben række: For alle mellem 10 og 100 år
Hvert hold består af max. 5 deltagere

Så skynd dig at samle de bedste skytter blandt dine venner og familie og mød op til
en hyggelig og sjov eftermiddag.
Tilmelding kan ske til
Paw på paw_brons@hotmail.com eller mobil nr. 2276 3489.
De bedste hilsner

Sommerfest-udvalget
SU: senest den 22 juni, pris pr hold 50 kr.

Oversigt byfestprogrammet i uge 26
LØRDAG D. 23. JUNI 2018
Kl. 18.00 Sct. Hans Aften med madkurv og bål – båltale ved Socialdemokrat Mette Nielsen
Kl. 21.30 Ølsmagning af Ugelris Bryggeri – husk tilmelding til info@borupif.dk, se nærmere info på
www.borupif.dk (se omtale)
TIRSDAG D. 26. JUNI 2018
Kl. 15.30 Optakten starter i teltet
Kl. 16.00 Landskamp Danmark – Frankrig på storskærm i teltet
Kl. 19.00 Sommerkoncert i kirken med Kulturrødderne fra Rødding
Kl. 20.00 Kaffe og kage i teltet. Overskuddet går til SUBs Italienstur 2018
ONSDAG D. 27. JUNI 2018
Kl. 17.30-20.00 Byg selv burgere
Kl. 18.00 Fjordklyngens Engtramper MTB-løb

Kl. 18.00 Sjove aktiviteter for børn

TORSDAG D. 28. JUNI 2018
Kl. 17.30-18.00 Udkørsel til bilorienteringsløb
Kl. 19.30 Grillaften
Kl. 20.00 Live musik ved Niels Sørensen(se omtale)
FREDAG D. 29. JUNI 2018
Kl. 16.00 NERF BATTLE – for alle aldre (se omtale)
Kl. 18.30-? Biksemad i teltet
Kl. 18.00 7ASide Turnering
Kl. 18.30 U70 turnering
Kl. 19.00 Det store lotterispil i Låstrup Forsamlingshuset (se omtale)
Kl. 22.00 Raffelturnering
LØRDAG D. 30. JUNI 2018
Kl. 09.00 Den Jyske Sparekasse er vært med morgenkaffe og rundstykker og et spændende lotteri med
lækre gevinster
Kl. 10.30 Farmerturnering
Kl. 14.00 Opvisningskamp – Borup - Møldrup
Kl. 16.30 Teltet lukker
Kl. 18.30 Fest i teltet med spisning og musik
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Musik: DJ Per Stigsen
Drikkevarer skal købes i teltet
Entré 160,- kr. (efter kl. 21.00 - 60,- kr.)
Tilmelding til festen lørdag aften – Senest torsdag d. 28. juni 2018 ved at skrive sig på listen i teltet
eller kontakt Henriette på tlf. 30244600.
Se nærmere info på:

www.borupif.dk

