
  



Billetter til arrangementet kan købes på Borup Stadion lørdag den 1. juni kl. 1330-1400 i klubhuset.  



Arbejdsdag i Borup Idrætsforening 

 

Borup Idrætsforenings ordinære forårsarbejdsdag er i år torsdag 
den 30. maj 

Programmet for dagen er fælles morgenmad i klubhuset kl. 0830, 
hvor dagens arbejdsopgaver fordeles.  

Der er arbejdsopgaver af mange forskellige slags. Dagens 
hovedopgave bliver opstilling af klubbens festtelt, da der den 1. juni 
skal være SUB 09 jubilæum. Desuden skal alle sponsorskilte 
vaskes. Der skal klippes hække og ryddes op i buske og træer. Der 
skal laves et Sankt Hans Bål klar, sandkasser skal ryddes for ukrudt 
og som sædvanlig skal der ryddes op i depotrum og gemmer.  

Med andre ord, er der arbejdsopgaver til alle store og små, så tag 
bare hele familien med på stadion den dag. Det plejer at være 
hyggeligt at lave fælles opgaver, og der skal være plads til børnene 
undervejs. Hvis arbejdsopgaverne slipper op, har vi en reol med 
fodbolde, der gerne må bruges.  

Vel mødt til hyggelige arbejdstimer i Borup Idrætsforening. 

 



Velkommen til lotterispil i  
Låstrup Forsamlingshus. 

Lotterispil hver fredag kl.19.00 Året rundt.  

Fredag den 31. maj: 

Gratis Kaffesponsor 

Masser af gode 

gevinster. Se hele kvartalsbrevet her 

 

http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/marts/nyheder-i-lotterispil-i-laastrup-forsamlingshus/
http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/marts/nyheder-i-lotterispil-i-laastrup-forsamlingshus/


 
 

Seneste tilmelding er udløbet, men fortvivl ikke, hvis du først nu har set 
opslaget om damefest eller har fået mulighed for at deltage. Kontakt 
festudvalget her hør nærmere. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.  



 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

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 

Foredrag med Lindy Aldahl i byfestteltet/MTB cykelløb på stadion 3. juli 

Bilorienteringsløb Låstrup Byfest    4. 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.  

mailto:Laastrup@outlook.dk

