
Arbejdsdagen på Borup Stadion 
God arbejdsdag på Borup Stadion 

Grundlovsdag blev godt udnyttet på Borup Stadion, hvor der var indkaldt til forårets arbejdsdag. 35 af klubbens medlemmer inkl. børn og ungdomsspillere mødte trofast frem for 
at give en hånd med til de mange små opgaver, der skulle løses. 

Dagen startede med fælles rundstykker i klubhuset, hvorefter man kunne byde ind på de forskelllige opgaver. Der skulle vedligeholdes grønne områder, renses sandkasser, fuges 

vinduer, fældes træer, lægges fliser, repareres multibane, lappes hoppepude, klippes hæk, samles Sct. Hans bål, repareres printer, ryddes op i kontoret, vaskes sponsorskilte, 
rengøring i klubhuset og ikke mindst hygges med fælles pauser. 

Vejret var fantastisk, så de udendørs opgaver blev løst hurtigt og effektivt af de voksne hjælpere. Samtidig blev der leget og spillet bold overalt på stadion, hvor børnene hyggede 
sig. 

Bestyrelsen vil gerne takke de mange trofaste hjælpere, for den kæmpe hjælp det har været at få udført de mange arbejdsopgaver. Vores stadion står nu fin og frisk til byfesten i 
uge 26. 

Se billeder fra dagens arbejde og hygge på dette link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/galleriet/2015-arbejdsdag.aspx


BYFESTEN uge 26   -     Tema : Flower Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ditte M. Dalgaard Madsen, Sara M. Nygaard Ambrosius, Karin Bitsch Antonsen, 

Clara El Jamal og Birthe Theilgaard Reitz 

 

 

 

 

ONSDAG den 24. juni kl. 19.00 i Låstrup Kirke 

Vi gentager  succesen fra sidste år, hvor lokale musikere og sangere fra 

lokalområdet gav en fantastisk koncert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-

aktiviteter/byfestprogram-onsdag-aften.aspx  

 

 

 

Sommeren lukkes ind i Låstrup kirke 

I uge 26 er den lokale fodboldklub Borup IF arrangør for den årlige 

byfest i Låstrup. I den forbindelse, vil der traditionen tro være 

kirkekoncert i Låstrup kirke, sponsoreret af menighedsrådet. 

For 2. år i træk får fem dygtige kvinder lov at styre slagets gang. 

Holdet består af garvede musikere og sangere, som alle har 

adskillige års erfaring indenfor sang og musik, både i og udenfor 

kirkerummet.  4 ud af de 5 medvirkende bor indenfor Låstrups 

byskilte, så det er i den grad lokale kræfter der står bag 

arrangementet. Og de glæder sig over endnu en gang at kunne stå 

foran et feststemt publikum. 

Med et varieret program vil de favne unge som ældre, med musik og 

sange der oser af den friske danske sommer. Det er både nutidige 

kunstnere, og nogle af de helt gamle salmedigtere der sætter deres 

præg på aftenen. 

Alle er hjertelig velkommen, og der er gratis entre. 

 

 

http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/byfestprogram-onsdag-aften.aspx
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/byfestprogram-onsdag-aften.aspx


 

MALAWI FOREDRAG
Jeg heder Irma Pedersen og er Malawi

Ambassadør for Bilka Viborg.

Vi har med CSR projektet Giv en livline til 
Malawi samlet 19.350.960 ind, fra vores 
kunder,  leverandøre og ansatte.

Disse penge har vi videregivet til Folkekirkens 
nødhjælp, som har bygget sundhedscentre 
og lavet ernærings projekter for dem.

Jeg har været nede at se disse projekter.

Jeg vil gerne dele oplevelsen med jer, så 
håber vi ses D. 24 juni 

 

 

Efter kirkekoncert og Engtramperløbet  er der foredrag i Byfestteltet v. Irma Pedersen, der er udsendt 

til et projekt i Malawi fra Bilka Viborg. I forretningen er der samlet over 19 millioner ind til projektet, 

som Irma vil holde foredrag om i teltet. Kom og hør om projektet. 

Du kan læse mere her 

 

Ydermere vil vi igen i år gerne se en masse løbere på vejene i og omkring Låstrup, når vi 

onsdag aften afholder ENGTRAMPERLØBET for anden gang. Så på med 

løbeskoene. se hele opslaget her 

 Så snart programmet er på plads vil det blive offentlig gjort på www.borupif.dk.  

Festudvalget glæder sig super meget til uge 26 og det håber vi også at I gør. Vi håber at se 

jer alle på stadion i løbet af ugen. Vel mødt :-) 

http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/byfestprogram-onsdag-aften.aspx
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/engtramperloebet-2015.aspx
http://www.borupif.dk/


________________ 

Gør klar til bil orientering torsdag 25. juni 
 

Ingen sommerfest i Borup uden bil orientering, heller ikke i år. Alt bliver 

som det plejer, men dog med nogle nye anderledes udfordringer på ruten. 

 

Bil orientering køres som sædvanlig torsdag aften,  

med udkørsel fra kl. 17.30. 

 

Også i år vil der være mulighed for at spille bingo undervejs. 

 

Så fyld bilen op med familie og venner, så får i helt sikkert et par sjove 

timer sammen, hvor i både kommer til at grine af og med hinanden. 

 

 

 

 

 

 

Torsdag er også grill aften. 

Grillen er klar fra kl. 19.30 

  

Følg med på www.borupif.dk - opdateres dagligt 

http://www.borupif.dk/

