Sommerkoncert i Låstrup med lokale stemmer.
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Kom og oplev når kvindestemmer fra lokalområdet synger nogle af de bedste satser
fra DR PigeKorets repertoire samt et udvalg af årstidens smukke danske sange.
Det sker ved sommerkoncerten i Låstrup Kirke i forbindelse med byfesten tirsdag
den 2. juli kl. 19.00.
Her kan publikum læne sig tilbage og lade sig inspirere af koncertgruppens fælles
glæde ved flerstemmig sang.
Fra det blandede repertoire skal vi bl.a. lytte til tonerne fra kendte komponister som
Jan Rørdam, Phillip Faber, Knud Vad Thomsen, Bent Fabricius-Bjerre og Carl Nielsen.
Koncertaftenen krydres med indslag fra solister, og der vil være mulighed for at
synge med på nogle af sommerens dejlige melodier.
Koncertgruppen består af: Maybrith Lange, Sara Ambrosius, Jane Thorup
Kjærsgaard, Hannah Kortnum Mogensen og Birthe Reitz.
Der er lagt op til en æstetisk og stemningsfuld koncert med strømninger af glæde,
sanselighed, vemod, sommerstemning og samhørighed.
Der er gratis entré.

Nu får Nr. Rind også snart en hjertestarter
via Hjerteforeningens hjertestarterindsamling

Søndag d. 28. april afholdt Hjerteforeningen indsamling til opsætning af Hjertestartere
overalt i landet. For at få en hjertestarter, som opsat i varmeskab koster 21.500 kr., skal
der samles penge ind på minimum 15 ruter.
I Nr. Rind har der indtil nu ikke været nogen hjertestarter i modsætning til de fleste andre
landsbyer under postdistrikt 8832 Skals. Derfor tog Nr. Rind Borgerforening initiativ til at
få tegnet Nr.Rind ind for 15 ruter i distriktet.
Indsamlingen startede på dagen kl. 9 i Nr. Rind forsamlingshus med morgenbrød, som
venligt var sponseret af Ib Lund, Spar Skals. Derefter fordelte Indsamlerne inkl. børn og
voksne sig på de 15 ruter i Nr. Rind, Låstrup, Lynderup, Sundstrup, Ulbjerg og ikke mindst
Skals.
Der blev indsamlet 12. 296 kr., heraf 2.466,50 kr. alene i Nr. Rind og nærmeste omegn – et
pænt resultat på en konfirmationsdag med strålende solskinsvejr.
Hjerteforeningen dækker beløbet op til 21.500 kr., så i løbet af i år skulle der forhåbentlig
også være en hjertestarter og nogle hjerteløbere i Nr. Rind. Vi siger tak til alle, der har
bidraget til, at vi også i Nr. Rind kan redde liv ved hjertestop.
Lizzie Melby Jespersen, koordinator for distrikt 8832 Skals.

Frivillige hjælpere til Muslingefestival
Muslingefestivalen i Sundstrup er hele Fjordklyngens projekt. Derfor skal alle 6 lokale
byer også stille med frivillige hjælpere til at arrangere muslingefestivalen.
Sidste år havde festivalen besøg af 800 mennesker, så der var travlt i køkken og
salgsboder. Det kræver mange frivillige kræfter at arrangere så stor en festival, hvor hele
vores område promoveres.
Det frivillige arbejde er delt op i mindre bidder, så det er overkommeligt at melde sig
som hjælper.
Låstrup skal igen i år stille med følgende hjælp:
2 personer til opstilling af teltet

torsdag den 23. maj kl. 1600.

1 person til ølboden uden for teltet

lørdag den 24. maj kl. 1400-1530.

2 personer til ølboden uden for teltet

lørdag den 24. maj kl. 1830-1930.

1 person i ølboden uden for teltet

lørdag den 24. maj kl. 2300-0100.

1 person til at sælge kaffe og kage i teltet

lørdag den 24. maj kl. 2100-2200.

2 personer til nedtagning af teltet

mandag den 27. maj kl. 1600.

Låstrup Lokalråd håber på god opbakning til Muslingefestival i Sundstrup. Både som hjælpere og som
gæster.
For gæsterne byder dagen på god musik ved ”Borup og Jensen”, hygge og muslingesuppe i teltet om
eftermiddagen, og der er festmusik ved ”Frontline” og helstegt pattegris med tilbehør i teltet om aftenen.
I år er der desuden mulighed for at komme om bord i en af muslingefiskernes kuttere og der er mulighed
for at besøge Fjordklyngens Outdoor trailer med udekøkken, hvor man kan høre om livet i fjorden og smage
fjordpaella. Desuden er der opstillet informationsboder og stader med lokalt kunsthåndværk. Der er med
andre ord mulighed for at få en afvekslende eftermiddag og aften med god mulighed for at møde andre
lokale borger over en kop kaffe eller en frisktappet øl og en bid brød.
I år er der desuden Havnens dag i Virksund samme dag, så der bliver virkelig noget at se på i de 2 byer på
hver sin side af sundet.
Mød op og støt det lokale initiativ. Vel mødt til hyggelige timer i vores eget lokalområde.
Vil du bidrage med hjælp til én eller flere af de praktiske opgaver, så henvend dig til den lokale
repræsentant fra Fjordklyngen.

Se opslag om Muslingefest på næste side.

Lokaldysten 2019 – Nr.Rind og Låstrup
Torsdag den 6. juni holder Nr.Rind og Låstrup et fælles motionsarrangement. De 2
byer håber på stor opbakning til arrangementet. Dels så vi kan få en god fælles
oplevelse med fælles motion og dels for at deltage i konkurrencen mod de øvrige 15
byer i konkurrencen.
Hvis vi er rigtig dygtige, er der en god gevinst i sigte. Repræsentanter fra de 2 byer
har holdt det første planlægningsmøde. Her er arrangørerne blevet enige om, at
målet er at blive én af de bedste i konkurrencen. I allerheldigste fald, er det allerede
besluttet, at gevinsten skal gå til at købe en Soundboks, der vil kunne bruges til
arrangementer i de 2 byer og i de klubber, som støtter op om arrangementet.
Arrangørerne håber på god opbakning fra områdets fodboldklubber og
cykelklubben.
Vil du i din klub have mulighed for at låne en Soundboks, så hjælp med at udbrede
budskabet i din klub. Soundboksen kan både bruges til musik og med en mikrofon
som tilbehør, kan den bruges som speakeranlæg. Den er både til udendørs og
indendørs brug.
Ved arrangementet bliver der solgt mad og drikkevarer til fordel for fodboldturen til
Italien i efterårsferien 2021. Det er de fodboldbørn, der også sælger julekalendere
fra SUB88.

Se reklamefilm for Soundboks på dette link.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Muslingefestival

25. maj

Arbejdsdag Borup Idrætsforening

30. maj

Fjerde halvleg Borup Stadion

31. maj

SUB 09 10-års jubilæum

1. juni

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

1. juni

Lokaldysten i Låstrup og Nr.Rind

6. juni

Fjordklyngen arrangerer mulighed for at lave mad fra naturens skatkammer 8. juni
Sct. Hans Aften på Borup Stadion. Båltaler Mona Sloth fra Lokalhistorisk

23. juni

Sct. Hans Aften i Anlægget i Nr.Rind

23. juni

Kirkekoncert i Låstrup Kirke

2. juli

Bilorienteringsløb Låstrup Byfest

3. juli

Byfesten i Låstrup

Uge 27

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

10. august

Tangsafari Fjordklyngen

17. august

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus

21. september

Havedag i Anlægget i Nr.Rind og ved forsamlingshuset

6. oktober

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

9. november

Erling Rask Trio besøger Låstrup Forsamlingshus

9. november

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind

1. december

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup

1. december

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening

20. januar

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk

20. februar

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind
Nyhedsmailen udgives som udgangspunkt ugentligt mandag morgen. Informationer til nyhedsmailen sendes
hurtigst muligt til Laastrup@outlook.dk Opslag forsøges udgivet 2 uger i træk lige op til arrangementet. Inden da
er det muligt at få et arrangement nævnt i rubrikken ”Vigtige datoer til kryds i kalenderen”.
Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for borgerne i Nr.Rind og Låstrup og
medlemmerne i Borup Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent hus-arrangementer,
generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

