
 

 

 

 

 

 

BUS kørsel til Bankospil i Låstrup forsamlingshus!!! 

Det er muligt at blive hentet og kørt hjem fra bankospil i Låstrup.  
Bussen bliver kørt af frivillige chauffører.  

PRIS: 20kr pr. person tur/retur 
 

Bestilling senest torsdag inden kl. 13.00 til Thilde på Kulturcenter Værestedet 

Tlf. 61 33 45 11 mellem 10.00 og 13.00 (gerne SMS)  

Mail kulturcenter.laastrup@gmail.com 

HUSK at oplyse adresse for afhentning  

_______________________________________________________________________________ 

TUREN GÅR TIL SKALS 

- læge – tandlæge – bibliotek - indkøb 
 

Landsbybussen henter og bringer dig. 
Pris 20 kr. tur/retur. 

 

FASTE TURE MED LANDSBYBUSSEN! 
 

Hver torsdag – tilbuddet starter den 7. juni.  
Opsamling starter kl. 9.30 

 
Bestilling senest dagen før kl. 12.00 til Thilde på Kulturcenter Værestedet  

Tlf. 61 33 45 11 mellem 10.00 og 13.00 (gerne SMS)  

Mail kulturcenter.laastrup@gmail.com 

HUSK at oplyse adresse for afhentning 
 
Læs mere på www.borupif.dk eller her 
 

Læs mere om landsby bil og og dele bil  
 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/juni/fjordklyngens-landsbybus-koerer-nu-til-koebmand-hver-torsdag/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/


43 frivillige havde arbejdsdag i Låstrup i lørdags. 
35 troppede op på Borup stadions anlæg og 8 ved forsamlingshuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der er endvidere der planlagt arbejdsdage16. og 17. juni. 

Tredje arbejdsdag med renovering af Låstrup Forsamlingshus blev afviklet lørdag. Arbejdsdagen faldt 

sammen med Borup Idrætsforenings arbejdsdag, så bestyrelsen var spændte på, hvor mange frivillige 

hjælpere, der ville dukke op til arbejdsdagen. 

Planen var forstærkning af spær, udbygning af isolering, så den nu har 30 cm isoleringslag på de skrå flader 
mod 12 cm i den nuværende løsning, klargøring til nye sternbrædder, tagrender og op retning af taget. 

Vejret var perfekt til at arbejde på taget. 8 frivillige hjælper mødte op, da arbejdsdagen tog sin begyndelse, 
så flot opbakning, når der nu var 35 frivillige i arbejde i på Borup Ifs anlæg. Det var virkelig den store 

arbejdsdag i Låstrup. 

Ved arbejdsdagens afslutning kunne sjakbajs Henning Christensen gøre status på renoveringen. Den østlige 
side af forsamlingshuset mangler nu kun sternbrædder, lidt opretning, isætning af rendejern, inden de nye 
tagplader kan lægges op, så huset lukkes igen. 

Driften af forsamlingshuset er ikke påvirket af ombygningen , da det alene er udendørs arbejde i 
øjeblikket. Først når det kommer til etablering af varmepumper, bliver forsamlingshusets indre påvirket, 

men der tages selvfølgelig hensyn til eventuelle udlejninger, så potentielle lejere skal ikke holde sig tilbage, 
og der afvikles også lotterispil hver fredag, som altid. 

Låstrup Forsamlingshus har søgt penge hjem til udskiftning af taget på hele huset.  Samtidig 
energioptimeres forsamlingshuset til 300 mm isolering i forhold til de 125 mm, der ligger der i øjeblikket. 
Det kræver lidt omforandring af spær og tagkonstruktion, inden det kommer på plads.  

Alle er velkomne til at give en hånd med i det frivillige arbejde, så vores forsamlingshus kan vedblive at 
være præsentabelt for os selv og for vores gæster. 

Formand Ole Pedersen tager imod besked om, hvem og hvornår man kan hjælpe.  
Han træffes på tlf. 22 15 68 62. 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/maj/opgradering-af-laastrup-forsamlingshus-er-startet/


Renovering af multibanen i Borup IF er afsluttet 

35 børn og voksne mødte frem til fælles rundstykker i klubhuset kl. 0800, hvor de blev budt velkommen af 
Morten Nielsen fra bestyrelsen. Dagens arbejdsopgaver blev fordelt, og målet for dagen sat op på en tavle.  

 
Først og fremmest skulle den gamle 
multibane, der netop har fået kunstgræs i 
stedet for asfaltbund, have nye bander og 
gøres klar til byfest og fodboldskole. Den 
”gamle” multibane blev indviet i 2005. 

Foto: 14. juni 2005. 

 

Ud over multibanen, skulle plante bedet foran 

klubhuset ryddes for ukrudt, have klippet 
buskene, ilægges fiber dug og flis, så ukrudtet 
forhåbentlig kan undgås i de kommende år.  
 

Sponsortavler blev gjort up to date med nye sponsortavler og alle gamle tavler blev vasket. Sandkasse og 
faldsand under gyngerne blev renset for ukrudt og ryddet op.  

Hække blev klippet, buske og træer beskåret. Der blev lavet klar til Sct. Hans Bål med brænde til bålet. Alle 

læhegn blev gået efter med buskrydderen, så det fremover er lettere at finde vildfarne bolde. Der blev 
ryddet op i diverse kontorer, bold rum, depoter og der blev planlagt byfest. 

Læs mere og se fotos fra arbejdsdagen her 

Nye multibane klar til byfesten………… 

http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/juni/vellykket-arbejdsdag-i-borup-idraetsforening/


 

Referat Skoletræf i Nr. Rind 

Lørdag den 9.juni havde Kirsten Mandrup samlet elever 

fra Nr. Rind Skole i Forsamlingshuset.  

Omkring 50 "gamle" elever havde tilmeldt sig dette 

skoletræf. Dagen bød på ta' selv bord fra Hersom 

Forsamlingshus + eftermiddags kaffe. der blev sunget 

sange, hvor Rita sang for, det gjorde hun dygtig (hun har 

dygtiggjort sig i et sangkor i Viborg) 

 

Folk hyggede sig og der blev snakket meget, rigtig meget. 

Peter Lund havde billeder m.m. fra lokalhistorisk arkiv i 

Ulbjerg omkring Nr. Rind Skole, som blev fremvist for 

deltagerne.  

 

Nr. Rind Skole blev nedlagt i 1962 – for 56 år siden, så ikke 

alle blev genkendt ved første øjekast, det er trods alt 

længe siden. Ældste deltager var 92 årige Evald Jensen, 

som stadig er i fuld vigør. 

 

 I sidste øjeblik havde Oline meldt sin ankomst. Oline var 

lærerinde i forskolen der havde plads i missionshuset. 

Også to af lærer Bergs "børn" Lizzie og Ib var og med til 

denne festlige sammenkomst..  

Se flere fotos fra skoletræf på www.borupif.dk eller her 

    

    

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/juni/skoletraef-nrrind/


  BYFEST I LÅSTRUP  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udvalgte aktiviteter i byfest ugen 

hele programmet er vedhæftet denne nyhedsmail 

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.  

 

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 bilorienteringsløb, 

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. 

 
7ASIDE 
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. 

 

Festudvalget består af: 
Henriette Ly ngsø Mikkelsen – Gitte Elkjær Jensen – Paw Brøns  

Annike Skovgaard Pedersen – Joachim Hviid 

 HOLLYWOOD 2018 
 



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 

mailto:paw_brons@hotmail.com


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 v. byrådsmedlem Mette Nielsen 

Kl. 20.00 Midsommersang og bål 
   Efter bålet er der kaffe og kage i Byfestteltet 

 

Kl. 21.00 Ølsmagning v. Peter Knudsen 
                      fra Ugelris Gårdbryggeri.  

  

 

 

 

Læs mere på borupif.dk eller her 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel mødt til en hyggelig  
Sct. Hans Aften i Låstrup 

Låstrup Lokalråd og Byfestudvalget 

Vel%20mødt%20til%20en%20hyggelig%20Sct.%20Hans%20Aften%20i%20Låstrup

