Sankt Hans Aften i Låstrup
Kl. 1800

Tændes grillen op til medbragt mad

Kl. 1800

Vi laver bål til snobrød

Kl. 1930

Båltale v. Mona Sloth fra Lokalhistorisk Arkiv

Kl. 2000

Midsommersang og bål

Kl. 2100

Kaffe og kage i byfestteltet.

Kulturcenter Værestedets Sjægtetur 2019

I samarbejde med Hjarbæk Sjægtelaug arrangeres også i år tur til Hjarbæk, hvor der vil være mulighed for
en sejltur med en ægte limfjordssjægt, - og selvfølgelig deltager også Værestedets egen sjægt L91 "Jonna" i
arrangementet.
Husk gerne vind- og vandtæt tøj. Redningsveste udleveres og selve sejladsen foregår efter Søfartsstyrelsens
retningslinier.
•
•
•

Tidspunkt: Søndag den 23. juni 2019 kl. 10:00
Mødested: Stejlepladsen på Hjarbæk Havn
Tilmelding: Af hensyn til reservation af både senest mandag den 17. juni, kl 12:00 til Tilde, - tlf.:
6133 4511, - email: kulturcenter.laastrup@gmail.com. Ved tilmelding kan aftales evt. samkørsel fra
Kulturcenter Værestedet, - og selvfølgelig kan Landsbybussen også reserveret til dagen!

Se opslag fra sidste års tur på dette link.

Farmerturneringen Byfest i Låstrup 2019
Lørdag den 7. juli er der traditionen tro Farmerturnering ved Byfesten i Låstrup. Det sker om formiddagen
efter Den Jyske Sparekasses fælles morgenbord. 6 lokalområder er opfordret til at stille med et hold til
årets konkurrencer, som foregår på opvisningsbanen på Borup Stadion i Låstrup.
Alle kan være med i Farmerturneringen, ja faktisk er der krav om, at de 6 hold stiller med både kvinder og
børn på holdet.
Farmerturneringen starter med, at de 6 hold laver optog udklædt efter årets tema, som jo bekendt er

”Det Blå Ocean”.
Område Holdkaptajn
Låstrup
Vie/Borup/Risgårdvej
Nørremarken
Nr.Rind/Lynderup
Kærby
Vejlebakken

Ole Pedersen
Jan Rigtrup
Jan Dalsgaard
Mogens Andersen
Kiri Marie Elkjær
Spørg evt. via facebookgruppen for Vejlebakken

Vil du hjælpe med at arrangere optog eller deltage i Farmerturneringen, så henvend dig til holdkaptajnen
for dit område. Deltagere fra andre lokalområder er selvfølgelig også velkomne til at deltage. Er du
interesseret, så meld dig til Morten Nielsen tlf. 41783523, der kan formidle kontakten.

Se opslag og omtale af sidste års Farmerturnering på dette link.

Billetter til arrangementet kan købes ved henvendelse til Henriette Mikkelsen

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Lotterispil med gratis kaffe sponseret af Meny Kaffe

21. juni

Præmieoverrækkelse Lokaldysten på Nytorv i Viborg kl. 1500

22. juni

Kulturcenter Værestedets Sjægtetur 2019

23. 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

Rafleturnering i Byfestteltet i Låstrup

5. juli

Farmerturnering Byfest Låstrup

6. juli

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

10. august

Gadefest Vejlebakken

10. august

Tangsafari Fjordklyngen

17. august

Gourmet-svampetur i Flensborg Plantage v. Fjordklyngen

14. september

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus

21. september

4. halvleg i Borup Idrætsforening

27. september

Havedag i Anlægget i Nr.Rind og ved forsamlingshuset

6. oktober

Livestream Værestedet ”På rumkrydstogt ud i solsystemet”

8. oktober

Livestream Værestedet ”Snedige bakterier”

22. oktober

Livestream Værestedet ”Viden om vand”

29. oktober

Livestream Værestedet ”Mennesker i klimaets brændpunkter”

5. november

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

9. november

Erling Rask Trio besøger Låstrup Forsamlingshus

9. november

Livestream Værestedet ”Hvordan is og vand dannede Danmark”

12. november

Afslutningsfest Borup Idrætsforening og SUB 09

16. november

Livestream Værestedet ”Forædling af mennesket – Før og nu”

19. november

Livestream Værestedet ”Luften vi indånder”

26. 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.

