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 (mangler 1)

torsdag den 23. maj kl. 1600.

1 person til ølboden uden for teltet (mangler 1)

lørdag den 24. maj kl. 1400-1530.

2 personer til ølboden uden for teltet (Afsat)

lørdag den 24. maj kl. 1830-1930.

1 person i ølboden uden for teltet (mangler 1)

lørdag den 24. maj kl. 2300-0100.

1 person til at sælge kaffe og kage (mangler 1)

lørdag den 24. maj kl. 2100-2200.

2 personer til nedtagning af teltet (Afsat)

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.

Billetter kan fortsat købes ved at indbetale entre på mobilepay nr. 47615 med
angivelse af navn og antal billetter

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Muslingefestival

25. maj

Arbejdsdag Borup Idrætsforening

30. maj

Lotterispil med gratis kaffe sponseret af Skals Murer og Entreprenør

31. 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
Lotterispil med gratis kaffe sponseret af Meny Kaffe

21. 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 med lokale stemmer

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.

