
Byfestprogram uge 26 - 2016 

MANDAG D. 27. JUNI 2016 Kl. 19.00  Kirkekoncerten med lokale stemmer –  

Byfesten i Låstrup mandag…… 

Første rigtige arrangement i Låstrup Byfest var mandag 

aftens kirkekoncert i Låstrup Kirke. Sara Nygaard 

Ambrosius, Karin Bitsch Antonsen, John Thomsen, 

Ingeborg Bitsch Jensen og Lasse Bitsch Jensen var 

dagens aktører plus en ekstra lille overraskelse i ærmet.  

Temaet for koncerten var ”sommer”, så det var glade 

toner, der blev formidlet videre til den fyldte kirke. 75 

personer var mødt frem til dette første arrangement 

under byfesten. De fremmødte blev bestemt ikke 

skuffede, og det varierede repertoire, som aktørerne 

fremviste, var til glæde for alle tilskuerne.  

Sara og Karin fremførte klassiske salmer og gode danske sange, mens John, Ingeborg og Lasse jonglerede mad 

swingende jazztoner og glad musik. Der blev spillet på en mangfoldighed af instrumenter. Musikanterne viste, at de 

beherskede instrumenter som trompet, bas, elektrisk guitar, orgel, klaver, cello, saksofon og violin.  

Alle disse varierede oplevelser blev krydret med flere fællessange fra salmebogen, så deltagerne kunne ikke undgå 

at blive i sommerhumør i løbet af den time, som koncerten varede.  

Koncerten sluttede med sangen ”Lyse Nætter” skrevet af Alberte Winding. Her blev så koncertens overraskelse 

afsløret. En ny aktør blev lanceret i form af sognepræst Ulrik Pilemand, der sang duet med Sara Nygaard Ambrosius. 

Det blev en perfekt afslutning på en god og opløftende koncert i Låstrup Kirke.  

Efter koncerten var der kaffe og kage i Enghaven arrangeret af SUB88 forældre til fordel for SUB88 fodboldtur i 

efterårsferien 2016. Vejret var lige præcist dansk sommervejr med lidt dryp, lidt vind, men heldigvis var der læ i 

Engparken, der præsenterede sig på bedste vis.  

Næste arrangement i Byfesten er Engtramperløb fra Stadion i Låstrup tirsdag aften kl. 1800, og foredrag med Lindy 

Aldahl fra TV-programmet Rigtige Mænd. Der er plads til flere løbere på ruten, men udsolgt til foredraget med 

Lindy.  

Onsdag aften inviterer Cykelholdet Én Op på cykeltur rundt om Hjarbæk Fjord for racercyklister kl. 1800, mens der 

er 5-Aside fodboldturnering for alle U11-U15 spillere. Denne turnering starter kl. 1830. Endelig er der onsdag aften 

Krocketturnering, der starter kl. 1930, og for de yngste er der Børn på Øvelse for 2-10 årige.          

Se hele programmet på dette link.                                                   Se billeder fra aftenen på dette link.  

 Eller se fotos på facebook eller tirsdag på www.borupif.dk  

https://lookaside.fbsbx.com/file/Program%202016.pdf?token=AWznISiexHfE12mvWGKebechS4PWOE3eKALHXZD694S1V9OKYmyY-BtzII8ayRkPTpFblQV2DLDhfhbOGJe_pWaeAj4mil7UMRBqV5BszOign3avrxZlDoZYL02eeT9Y58HhIzudtIACXTeGoxysGZ1k
https://www.facebook.com/borupif/media_set?set=a.10210171261780871.1073741842.1318721187&type=3
http://www.borupif.dk/


 

TIRSDAG D. 28. JUNI 2016 

 

Kl. 17.30  Engtramperløbet – Børneløb 2,5 km. 

Kl. 18.30  Engtramperløbet – 6,3 og 10 km. 

Kl. 20.00 Foredrag - Lindy fra ”Rigtige Mænd” – udsolgt 

  
Tilmelding og betaling se ovenstående plakat 

 



 

Programmet opdateres med ny nyhedsbrev tirsdag aften 

ONSDAG D. 29. JUNI 2016 

Kl. 17.30-20.00 Spisning  
 

Menuen består af pastagryde med flutes.  

Derudover tilbyder vi i køkkenet pommes frites, franskhotdog, pølsemix og nysmurte sandwich.  
 
Kl. 18.00  Racercykelløb – fjorden rundt 

Kl. 18.00 Børn på øvelse – 2 – 10 årige 

Børn op til 10 år opfordres til at finde camouflage tøjet frem og komme op og lege soldater onsdag 
aften. Man kan blive malet i hovedet som en soldat, lave sin egen skyder og så skal vi ud og smelte ind 
i naturen :-)  

 

KL. 18.30  Five a side turnering for U11-U15 – se nedenstående plakat 

Kl. 19.30  KROKET- turnering – se nedenstående plakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroket -turnering 

på Borup stadion 

onsdag den 29/6 

Det bliver hyggeligt, sjovt, spændende 

og med kamp til stregen, så tag dine 

naboer, venner, familie eller lign. 

under armen og kom og vær med til at 

afgøre hvem der  

bliver Borups første kroket mester. 

BLIVER 

DET DIG? 

Der vil selvfølgelig være en kompetent 

dommer, der beskriver reglerne og 

dømmer retfærdigt. 

Så der er bestemt ingen krav om at 

man har spillet kroket før. 

ALLE KAN VÆRE MED 

 

 



 
programmet opdateres med ny nyhedsbrev onsdag aften……………….. 

TORSDAG D. 30. JUNI 2016 

Kl. 17.30-18.00  Udkørsel til bil orienteringsløb 

Kl. 19.30  Grillaften 

_____________________________________________________________________________________________ 
FREDAG D. 1. JULI 2016 

Kl. 16.00 Skumfest for børn 

Læs mere på facebook eller her 

Kl. 18.30 ”KUN FOR KVINDER” i teltet – begrænset antal billetter – tilmelding nødvendig. 

Læs mere på facebook eller her 

Kl. 18.30 Oldboys Turnering  

Kl. 19.00 Lotterispil i Låstrup Forsamlingshuset 

  

 

 

 

 

Kl. 22.00 Rafleturnering 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154225187871505&set=gm.803211573147494&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154225162806505&set=gm.803201703148481&type=3&theater


_____________________________________________________________________________________________ 

 

LØRDAG D. 2. JULI 2016 

Kl. 09.00 Den Jyske Sparekasse er vært med morgenkaffe og rundstykker 

Kl. 10.30 Farmerturnering 

Kl. 13.00    Indvielse af Fjordparkens MTB-rute ********** se næste side 

Kl. 14.00 Opvisningskamp  

Kl. 16.30 Teltet lukker 

Kl. 18.30 Fest i teltet med spisning og musik 

 Drikkevarer skal købes i teltet 

 Entré 160,- kr. (efter kl. 21.00 - 60,- kr.) 

Tilmelding til Engtramperløbet, foredrag med Lindy, ”Kun for Kvinder” samt festen lørdag aften –  

kontakt Henriette på tlf. 3024 4600. 

 

Se nærmere info på: 

Programmet opdateres løbende på www.borupif.dk og i de næste nyhedsbreve 

 

 

Kl. 13.00 indvielse af Fjordparkens MTB-rute 

 

http://www.borupif.dk/


 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=986760064770865&substory_index=0&id=727021887411352 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=986760064770865&substory_index=0&id=727021887411352

