
 

Arbejdsdag på Kulturcenter værestedet 

Lørdag d 4. maj kl.09.30 – 15.00  
 

Dagen starter med rundstykker og kaffe/te til de fremmødte, hvorefter 

opgaverne fordelen. Der er små og større opgave, både ude og inde, så der 

er opgaver til alle. Undervejs serveres der frokost.   

Vel mødt til en hyggelig og produktiv dag 

Bestyrelsen Kulturcenter Værestedet  

 

 

 
 

 

 

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


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.  

https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/tradlose-hojttalere/soundboks-soundboks-2-bluetooth-hojtaler/?vdly-play-video=x-Yx1crUFFY


Høstfest i støbeskeen 
Komitéen for høstfesten i Låstrup har holdt møde om høstfesten 2019.  

Datoen ligger derfor fast. Det bliver den 21. september 2019.  

I år sætter høstfestkomitéen fokus på at få de unge til at melde sig til en 
uforglemmelig legendarisk høstfest, hvor højt humør bliver ledetråd for 

aftenen.  

Faktisk ligesom da mange af vi andre deltagere begyndte at gå til høstfest 
for omkring en generation siden. Det er derfor også på tide, at der prikkes 
til de unge mennesker i familien, i byen i nabolaget, så de får øjnene op for 
denne fantastiske fest, som de selv kan være med til at sætte sit præg på.  

 

 

Høstfestkomitéen 2019 samlet omkring arbejdsbordet.  

 
 
 



 

 



 

 

 
 

 Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

Indsamling til hjerteforeningen til fordel for hjertestarter i Nr.Rind 28. april 

Arbejdsdag Kulturcenter Værestedet 0930-1500   4. maj 

Havedag i Anlægget i Nr.Rind    12. maj 

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 

Sct. Hans Aften på Borup Stadion    23. juni 

Sct. Hans Aften i Anlægget i Nr.Rind    23. juni 

Byfesten i Låstrup     Uge 27 

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus    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 

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 

 

 

 

 


